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ХАОТИЧНИ МИСЛИ НА ЕДИН НЕСПЕЦИАЛИСТ 

ПО ПОВОД НА ПАНДЕМИЯТА, ПРЕДИЗВИКАНА 

ОТ КОРОНА ВИРУС 

 

 

 

Не мога да не се съглася с моя руски приятел и колега проф. Виталий Лехциер, 

който в своя публикация във ФБ, пише: „… всички кризисни, мобилизационни 

ситуации имат характера на епистемологическа1 привилегированост“, т.е. това са 

ситуации които показват, издигат в ранг на очевидност онези феномени, които 

ние не забелязваме в нашето рутинно ежедневие.  

Днес сме в ситуация на извънредно положение. Аз съм на 63 години и не помня 

в живота ми да е имало друг подобен случай. С други думи, поставен съм в крайно 

сложна и опасна ситуация, за която не съм подготвен. Както и всички мои 

съграждани и сънародници в България. Ergo, трябва да се осланям на мнението 

на експертите, които обаче – за това има не малко индикации – също се оказаха 

в не малка степен неподготвени за адекватна реакция при възникване на 

подобна ситуация. Едновременно с това сме във вихъра, в епицентъра на едно 

слабо познато на обществото явление – „Statistical Panic“ (статистическа 

паника). 

Както пише проф. Лехциер, изследователите са описали това явление по 

отношение на „статистическите прогнози, които прави медицината върху една 

или друга нозология, предимно върху една или друга вродена 

предразположеност към заболяване“. Напълно съгласен съм с него, че това, 

което днес се случва, попада в рамките, в схемата на „статистическата паника“. С 

трепет следим информациите за броя на заразените не само в България, но и по 

света. Следим и информациите за броя на починалите, в резултат на заразяване 

с коронавируса. А тези информации са изключително динамични. Живеем в 

условия на високи нива на несигурност, защото ако днес сме добре, не знаем как 

ще сме утре, след седмица, след две седмици… Американската изследователка 

Катлин Уудуард (Kathleen Woodward) е посветила цяла книга на това явление2, 

но, както споменава и В. Лехциер, го разглежда като инструмент на биовластта, 

целта на която е контролът над тялото и населението. Тук не е мястото, а и това 

не е целта ми, да правя критичен анализ на работата на K.W. Искам само да 

подчертая, подобно на В. Лехциер, една нейна мисъл, която ми се струва важна. 

Става дума за необходимостта да се поддържа различието между 

статистическите данни и собствения ни живот, разбира се без да губим 

 
1 За незнаещите и мързеливите ще поясня, че има две функции – копиране и поставяне. Когато 
това се направи в някоя търсачка веднага излиза обяснение какво означава епистемология. 
2 Woodward, K. (2009) Statistical Panic. Cultural Politics and Poetics of the Emotions. Duke Universuty 
Press. Paper ISBN: 978-0-8223-4377-6 
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своята човешка и морална чувствителност и съпричастност. Освен това е 

изключително важно да не допускаме грешката да подменяме собствения си 

живот, личните си преживявания с анонимни цифри, и обратното. А това в едно 

„общество на риска“3 е изключително трудно, особено на равнище ежедневен 

живот. „Но без това ще стане съвсем фатално“, допълва с право Лехциер. 

След тези няколко общи бележки бих искал да споделя своите сериозни опасения 

и силни притеснения. 

1. Първото ми и основно притеснение е свързано с почти напълно 

отсъстващото в обществото ни доверие – доверие по между ни, 

доверие в институциите, доверие във всичко и всички. А във всяко общество, 

както е известно, „социалният ред възниква и се поддържа не само благодарение 

на разнообразните механизми на социален контрол, но и на доверието, което 

хората изпитват помежду си и към безличните обществени институции“4. Един 

от класиците на социологията – Георг Зимел, пише: „Без общото доверие, което 

хората имат един в друг, самото общество ще се дезинтегрира, тъй като много 

малко отношения са основани изцяло върху това, което се знае със сигурност за 

другия човек, и много малко отношения биха се запазили, ако доверието не е 

толкова силно, или по-силно, от рационалното доказателство или личното 

наблюдение”. И по-нататък Зимел заключава: „… усещането за лична сигурност, 

което дава притежаването на пари, е може би най-концентрираната и изявена 

форма и манифестация на доверие в социално-политическата организация и 

ред“5. Напълно права е, според мен, професор Бояджиева, когато заключава, че 

„Прозрението на немския социолог е в открояването на съществената взаимна 

свързаност между доверието в обществения ред и личностната оценка на 

индивидуалното съществуване, в разглеждането на доверието към социалните 

институции като своеобразна проекция на удовлетвореността на хората от 

начина им на живот в дадено общество“6. И ако се приеме тази теза, то 

„удовлетвореността на хората от начина им на живот“ в българското общество 

някак ми се губи, замъглява се, защото не виждам и не усещам доверието към 

социалните институции. 

Нещо повече, имам усещането, че зад „идиотията“ ни и „чувството за 

безсмъртие“ – с това обясняват някои ФБ експерти неспазването на призивите на 

властта хората да не се събират на големи групи на публични места, на ежедневно 

ниво, много добре „се укрива“ именно липсата на доверие. И ако фрагментацията 

на обществото ни беше забелязана и анализирана още в средата на 90-те години 

 
3 Виж Бек, У. (2001) Световното рисково общество. ИК „Обсидиан“, София. 
4 Бояджиева, П. (2009) Доверието – невидимата ос на обществото. В: Европейските ценности и 
днешното българско общество (2009), София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 
31-64. 
5 Simmel, G. 1990, 2nd ed. The Philosophy of Money. Ed. by D. Frisby. Translated by T. Bottomore and 
D. Frisby. London and New York :Routledge. Цитат по: Бояджиева, П. (2009) Доверието… цит.съч. 
6 Бояджиева, П. (2009) Доверието… цит.съч. 
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на ХХ век от български социолози, то днешната дезинтеграция на социума сякаш 

остава в мъглата на незнанието.  

Идиотията и точно тази дезинтеграция сякаш бяха грижливо отглеждани от 

власт имащите през последните 10-15 години, насаждайки недоверие, а 

социологията остана в дълг към обществото защото не я видя, не я вижда и не я 

изследва. И ето днес берем не само плодовете на тази идиотия, но и плодовете на 

недоверието в социалните институции. Пренебрегват се всички предупреждения 

за превенция в условия на пандемия. 

Не вярвам, че се прави всичко необходимо и (най-вече) своевременно, за да се 

ограничи пандемията в България. Едва днес (15 март) бе създаден логистичен 

център за осигуряване на защитни материали за медиците и населението. 

Спекулата със защитните маски е своеобразно мародерство спрямо хората. Да, 

всеки от нас може да си направи защитна маска, но това не бива да скрива 

нехайството и безхаберието на отделни ведомства. 

2. Станах свидетел на един драстичен онтологичен и епистемологичен 

разрив. На фона на очертаващото се недоверие към всички институции, един 

висш представител на медицината и българската армия, каза една истина за една 

от най-важните системи на обществото – здравеопазването. Цитирам думите на 

генерал Мутафчийски: „…да снижим кривата, да може и здравната ни система да 

оцелее. Да поеме всички нуждаещи се. Да не се налага да правим тежки избори 

кой ще умре и кой ще живее, защото нямаме апарати! Да не правим тежките 

избори кой ще ни лекува?“. Драги генерал Мутафчийски, при цялото ми 

уважение към Вас, ние, българските граждани отдавна правим тези избори в 

една или друга степен, когато става дума за здравето ни. Принудени сме от 

политиката и създадената система за здравеопазване да правим този избор и 

този избор е подчинен на притежанието на пари (възможност за живот) и 

липсата на пари (сигурна смърт). Просто сега, в условията на криза, това стана 

очевидно. С други думи, здравеопазването не е подготвено и не може да реагира 

адекватно, пълноценно и ефективно на предизвикателства от рода на 

задаващата в България пандемия. А това здравеопазване не е в състояние 

(възможно е и да греша) да се справи с далеч по-малки по мащаби и тежест 

здравни проблеми именно поради политиката на институциите през последни 

30 години, а не защото българската медицина няма ресурс – познавателен и 

човешки. Има ги, но те бяха тъпкани и унижавани целенасочено десетилетия 

наред. 

И ето тук възниква моето второ, не по-малко притеснение: При такива условия 

ще бъдат ли спазвани принципите на медицинската деонтология 

при всички процедури? Или медиците ни ще бъдат притискани и 

принуждавани от обстоятелствата и институциите да правят и да си затварят 

очите за „по-дребни“ пропуски. 

3. Третото ми сериозно притеснение е свързано с прагматиката и 

скоростта на адекватните действия на правителството. В 
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интерес на истината трябва да се отбележи, че за първи път – поне според мен, 

правителство на ПП „ГЕРБ“ заслужава повече адмирации, отколкото критика, за 

действията си. И това е добре. Но ще продължи ли това и в каква степен и посока? 

Отново се сблъсквам с проблема за доверието. Известно е, че именно 

рационалното и своевременно действие може да успокои населението на 

страната, защото паниката възниква и се развива, когато съществува високо 

равнище на неопределеност и условия за множество и различни интерпретации. 

Още повече в условия, в които съществуват и съжителстват две диаметрално 

противоположни обществени настроения и свързаните с тях начини на 

поведение на големи групи хора – паника и безхаберие. 

4. Четвъртото ми сериозно притеснение е свързано с изключително бързите 

и драстични промени в световния ред и порядък, в ценностните 

системи на хората и обществата. Не веднъж съм писал в блога си, а и в 

някои свои научни разработки за „общество на ремисията“, в което се включват 

и епидемиите от нов тип – ХИВ, хепатит, ревматоидните болести и др. Това 

безспорно са важни и все така актуални теми. Оказа се обаче, че сме 

неподготвени – не само ние, но и в световен мащаб – да действаме и да 

противодействаме на епидемии от стария тип. Именно тези епидемии изискват 

бързи и ефективни действия, „пунктуална етика на решенията“ (В. Лехциер), 

координация между множество институции, специална подготовка на медиците 

и работа за повишаване на доверието в обществото. 

Световната медицина и здравеопазване бяха „изловени“ почти неподготвени от 

корона вируса. Въпреки напредъка на медицинското знание и медицинските 

технологии. Дано тази неподготвеност бъде бързо преодоляна, а медицината да 

излезе не само с чест от тази пандемия, но и с множество нови знания и ресурси. 

5. Петото ми сериозно притеснение е свързано с трудно откриваемите 

основни за всяка общност, за всяко общество базови ценности, 

като солидарност, съпричастност, състрадателност и др. Между 

хората, между институциите, между хората и институциите, между бизнеса и 

тези, които произвеждат принадената стойност за него… А без такива ценности е 

почти невъзможно да преодолеем социалната дезинтеграция на това, което 

наричаме общество и държава. 

*** 

Споделям тези свои мисли публично с ясното съзнание, че няма да бъда разбран 

от мнозинството хора. Съзнавам, също така, че те са твърде хаотични и 

несистематизирани. Но имах потребност да го направя. Защото въпреки всичко 

все още тая малка и крехка надеждица, че ще ни бъде като народ, като нация. 

Искам да ни бъде. Трябва да ни бъде. Въпреки всичко. 

доц. дсн Божидар Ивков 


