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По повод на един конкретен случай

Няма съмнение, че XX в. се характеризира с изобилие на исторически катастрофи: две световни войни, Аушвиц, Нагазаки, после
Харисбърг и Бопал, а сега и Чернобил. Това ни задължава да бъдем
внимателни при подбора на думите си и изостря чувствителността ни
по отношение на историческите особености. Цялото страдание, цялата мизерия, цялото насилие, които едни хора са причинявали на други хора, е било насочено към онези, които са били възприемани като
„други”: евреите, чернокожите, жените, емигрантите, дисидентите,
комунистите и т.н. От една страна, съществуват огради, лагери, градски квартали, военни блокове, от друга – собствените четири стени,
които представляват един вид реални и символни граници, зад които
онези, които изглеждат незасегнати, могат да се скрият. Всичко това
продължава да съществува и заедно с това – след Чернобил – вече не
съществува. Онова, което атомната зараза ни накара да разберем, е
краят на „другите“, краят на всичките ни елитарни възможности за
дистанциране. Мизерията ни кара да се изолираме, но опасностите
на атомната ера – вече не. В това се състои тяхната непозната досега
културна и политическа сила. Тяхното насилие е насилието на онази
опасност, която премахва всички защитни зони и диференциации,
специфични за модерността.
Тази динамика на опасностите, която премахва всички граници, не зависи от степента на заразата и от споровете за нейните последици. По-скоро обратното: нейното измерване се осъществява
винаги с оглед на заплахата, че всички без изключение са засегнати.
Признанието за опасна атомна зараза е равносилно на признанието
за безизходицата на цели региони, страни или части на земното кълбо. Животът и признаването на опасността са в противоречие. Тъкмо
тази съдба придава екзистенциална актуалност на спора за мерните
единици и пределните стойности, за краткотрайните и дълготрайните последици. Достатъчно е да се запитаме какво всъщност би могло
да се промени в действията на хората, ако се стигне – включително и
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според официалните критерии – до кризисно опасна зараза на въздуха, водата, животните и хората. Могат ли тогава животът и всичко,
което е част от него – дишането, храненето, пиенето – да бъдат спрени, ограничени от официалните служби? Какво се случва с населението на цяла една част от земното кълбо, която е неизлечимо заразена
в различна степен (с оглед на „фаталните“ променливи като вятър и
буря, отдалеченост от мястото на злополуката и т.н.)? Могат ли цели
(групи) страни да бъдат държани под карантина? Ще избухне ли хаос?
Или и в този случай в крайна сметка всичко ще стане така, както стана след Чернобил? Тези въпроси са достатъчни, за да осветлят онази
ситуация на обективна застрашеност, в която диагнозата за опасност
съвпада с прозрението за нейната неизбежност.
В развитата модерност, която трябва да премахне ограниченията на социалния произход и да даде на хората възможност да заемат място в обществената структура благодарение на собствените им
решения и постижения, възниква един вид „приписана“ съдба на застрашеност, от която никой не може да избяга, независимо от постиженията си. Тя прилича по-скоро на съсловната съдба през Средновековието, отколкото на положението на класите през XIX в. Във всеки
случай не признава неравенството между съсловията (не признава
никакви маргинални групи, никакви разлики между селото и града,
между националната или етническа принадлежност и т.н.). За разлика
от съдбата на класите и съсловията, тя се осъществява не под знака
на нуждата, а под знака на страха и в никакъв случай не е „наследство по силата на традицията“, а е продукт на модерността, при това
на най-развития £ етап. След Чернобил атомните електроцентрали,
които са връхната точка в развитието на човешките производителни
и творчески сили, се превръщат в символ на едно модерно средновековие на опасността. Те отправят заплахи, които превръщат доведения
до крайност индивидуализъм на модерността в неговата абсолютна
противоположност.
Все още са напълно живи рефлексите от една друга епоха, чийто
основен въпрос е: как мога да защитя себе си и близките си? Поради
което са търсени съветите към частната сфера, която вече не съществува. И все пак всички живеят още в антропологичния шок от една,
преживяна в резултат от заплахата, „природна“ зависимост от цивилизационните форми на живот, която разбива всичките ни понятия
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за постигнато „пълнолетие“ и „собствен живот“, за „националност“,
„пространство“ и „време“. Много далеч, някъде в западната част на
Съветския съюз, но отсега нататък и в най-близкото ни обкръжение,
става злополука – нищо преднамерено, агресивно, по-скоро събитие,
което на всяка цена трябва да се предотврати, което, бидейки нещо
изключително, е същевременно и нормално, нещо повече: човешко.
Не човешката грешка предизвиква катастрофата, а системите, които
превръщат човешкия характер на грешката в непонятни разрушителни сили. При оценката на опасностите всички са зависими от уреди
за измерване, теории, и преди всичко – от своето незнание, включително и от незнанието на експертите, които, току-що оповестили, че
в близките 10 000 години има вероятност от атомна заплаха, вече с
нова, спираща дъха сигурност твърдят, че никога не е съществувала
сериозна опасност.
Това, което в случая се набива на очи, е своеобразното смесване
на природа и общество, с помощта на което опасността се поставя
над всичко, което би могло да £ окаже съпротива. Тук на първо място
може да се посочи хибридното образувание „атомен облак“ – онова
преобърнато и превърнато в природно насилие цивилизационно насилие, в което история и климат са се слели в колкото парадоксално,
толкова и неразрушимо единство. Целият свят, оплетен в електронна
мрежа, като омагьосан е вперил поглед в него. „Последната надежда“
за „попътен“ вятър (бедните шведи!1) разкрива по-добре от всички
думи мащаба на цялата безпомощност на един високоцивилизован
свят, който е готов да употреби бодлива тел и зидове, войска и полиция, за да запази границите си. Достатъчно е едно „неблагоприятно“
обръщане на вятъра и малко дъжд (за нещастие!) – и опазването на
обществото от заразената природа, както и изолирането на атомната опасност и ограничаването £ върху „другото“ на „заобикалящия“
свят, стават абсолютно безуспешни.
Този опит, който за отрицателно време взриви досегашния ни
начин на живот, показва, че световната индустриална система е изцяло зависима от интегрираната в индустрията и заразена „природа“.
1

След аварията с атомната електроцентрала в Чернобил облакът от радиоактивни отпадъци преминава през части от бившия СССР и тръгва към
скандинавските страни.
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Противопоставянето на природа и общество е конструкция на XIX
в., подчинена на двойната цел природата да бъде овладяна и игнорирана. В края на XX в. природата е покорена и изхабена и заедно
с това – превърната от външен във вътрешен, от даден – в създаден
феномен. В хода на индустриално-техническото си преобразуване и
на комерсиализацията си в световен мащаб природата бива включена
в индустриалната система. Едновременно с това по този начин тя се
превръща в неотстранима предпоставка на живота в рамките на индустриалната система. Зависимостта от потреблението и пазара също
означава – макар и по нов начин – зависимост от „природата“ и тази
иманентна зависимост на пазарната система от „природата“ се превръща в закон на живеенето в индустриалната цивилизация.
За да противодействаме на заплахите от външната природа, сме
се научили да строим колиби и да трупаме познания. Но на заплахите
от интегрираната в индустриалната система втора природа сме изложени почти беззащитно. Опасностите започват сляпо да съпровождат
обичайното потребление. Те се движат с вятъра и водата, крият се във
всичко и във всеки и се случват, когато потребяваме най-необходимото – въздуха, храната, облеклото, жилищното обзавеждане, т.е. крият
се във всички, иначе строго охранявани, зони на модерността. Там,
където след злополука действията по отбрана и предотвратяване са
почти невъзможни, остава една-(привидно) единствена възможност
за действие, а именно отрицанието, един вид успокояване, което поражда страх и става все по-агресивно с нарастването на степента, в
която засегнати са всички: състояние, обречено на пасивност. С оглед
на реално съществуващия остатъчен риск тази остатъчна възможност за действие има за свой най-ефективен съучастник невъзможността хората да възприемат и да си представят опасността.
Обратната страна на социализираната природа е социализирането на процесите на разрушаване на природата, тяхното превръщане в социални, икономически и политически системни заплахи на
високоиндустриализираното световно общество. В условията на глобалност на заразите и на световните вериги от хранителни стоки и
продукти в индустриалната култура обикновените житейски заплахи
претърпяват обществена метаморфоза и се превръщат в опасности:
правилата на всекидневния живот се обръщат с главата надолу. Сриват се пазари. Сред излишъка цари недостиг. Отприщват се потоци
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от искания. Юридическите системи не улавят фактите. На най-наболелите въпроси се отвръща с вдигане на рамене. В множество случаи
медицинските грижи се оказват безсилни. Рационалистични научни
конструкции се сриват. Правителства са застрашени да паднат от
власт. Избиратели с променливи политически ориентации се отказват да гласуват. И всичко това става, без застрашеността на човека да е
свързана по какъвто и да било начин с неговите действия, без неговите загуби да са свързани с неговите постижения, т.е. всичко това става без осезаема промяна на действителността. Това е краят на XIX в.,
краят на класическото индустриално общество с неговите представи
за суверенитет на националната държава, за прогрес, класи, постижения, природа, действителност, научно познание и т.н.
Говоренето за (индустриално) рисково общество също и най-вече в този смисъл, което допреди повече от година срещаше сериозна
съпротива както отвътре, така и отвън, придоби горчивия привкус на
истина. След Чернобил много от идеите, които в процеса на писане
на този текст бяха завоювани по аргументативен път, а именно – че
опасностите не подлежат на възприемане, че са зависими от знанието,
че са наднационални, както и идеята за „екологична експроприация“,
за трансформиране на нормалността в абсурдност и т.н., се четат сега
като тривиално описание на съвременността.
Ако можеше всичко това да си остане само заклинание срещу
едно бъдеще, което трябва да бъде предотвратено!

Бамберг, май 1986 г.

Улрих Бек
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