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Повече от един милион души са засегнатите от новия вирус, но освен за здравето и живота, 

той се оказа сериозно предизвикателство за социалните науки, подкопавйки социалния и 

политически модел. Едно неочаквано събитие промени утвърдените форми на правене на 

политика и разкри невъзможността на европейските лидери да предложат нов политически 

дискурс и практики, да  генерират и трансферират ново знание. Социално-икономическото 

решение за бъдещето на нацията от ръцете на държавата премина в ръцете на частни 

технически информативни режими и техните представители, оспорвайки предварително 

зададените характер и функциониране на държавата. Новата политика приоритизира 

технологичното/техническо знание и информация, разкривайки дисфункционалността на 

сегашната политика, чиито решения варираха от изграждане на колективен имунитет, 

рискувайки живота на хиляди души в рамките на ден, до съблюдаване съветите на 

медицински органи, създадени във връзка с пандемията. Второто решение демонстрира как 

добрия кризисен мениджмънт генерира одобрение към властта, дори от страна на 

опозицията. Гражданството, универсалните човешки права, политиката на солидарност 

бяха заменени от политика на стриктен контрол и наблюдение. Социалната изолация стана 

приоритет, а обществото е изправено пред необходимостта да намери новата си 

идентичност между разпадаща се икономическа структура и променливи политически 

практики. 

 На преден план излезе нова, базирана на здраветo „технополитика“, която върна 

класическото противопоставяне на врагове и приятели към максимата „справедливостта се 

корени във войната или в завладяването“ (Платон, Република, 338)  демонстрирайки 

забележителен контраст между жертви и хегемон. 

Европейските правителства, ангажирани с политиката за идентичност проправиха път за 

масова катастрофа в условията на пандемия, забавяйки се с предприемане на ефективни 

мерки в борба с новия коронавирус. Той на свой ред демонстрира как авторитарните 



правителства, които работят чрез технически средства, се намесват в кризи много по-

ефективно, отколкото правителствата ангажирани с политики за идентичност (с възхода на 

радикалната десница в Европа, тази политика набра значителна скорост и крайнодесните 

партии станаха партньори на властта, пряко или чрез привързване на основни партии към 

себе си). Не трябва да се подценява факта, че технополитиката която замества политиката 

за идентичност, също е за затварянето на социалните и териториални граници. Тази нова 

изолационистка динамика разкри новата политика на тотална изолация (възприета от 

САЩ), чужда на всичко човешко (отказът да се помогне на Италия в първите дни на 

кризата), използваща дори здравната криза като инструмент срещу враговете, което ги 

делегетимира като глобален хегемон. На фона на това Китай разгърна помощта си за 

Европа, следвайки собствена политика за хегемония. Китай успешно се позиционира в 

ролята на състрадателна държава, работеща в полза на обществото от целия свят. С появата 

на вируса и бързото справяне с него на собствена територия Китай заложи на два 

инструмента – финанси и дипломация. Натрупаният опит и предприети мерки за борба с 

вируса бяха споделени посредством дигиталните технологии и дипломатически канали в 

почти всички страни. Бе изпратена финансова и техническа помощ до всички страни 

борещи се с епидемията, като дарения през една от най-важните глобални търговски мрежи 

– Алибаба.  

 Ако по времето на Студената война САЩ и СССР работят като съюзници в борбата с 

едрата шарка,  днес тона в отношенията САЩ – КИТАЙ е обвинителен, а новите 

политически техники в управлението на криза ще имат сериозни последствия за световната 

политика. Обикновено стряскащи инструменти, като картографиране на имена и данни 

(които днес се прилагат масово заради Covid-19), социална изолация и невъзможност да 

общуваш с други хора, се превърнаха в търсени и желани механизми за предотвратяване 

разпространението на епидемията. И докато вниманието на САЩ и Европа е фокусирано 

върху справяне с кризата, то Китай е улеснен в следването на собствена политика и 

конструиране на нов модел,  в собствения му режим на изчакване. Печеливша е азиатската 

стойност на колективизма над индивидуализма - фактор, който се дължи на появата на 

„чудото от Източна Азия“ през втората половина на миналия век. 



Очевидно е, че в резултат на текущите тенденции, може да смятаме за приключен първия 

етап на глобализацията. Започва втора фаза, която няма да прилича на това, с което сме 

свикнали и може да не е толкова свободна и либерална като първата и вероятно ще бъде 

грозна и опасна. В това време на динамични промени, с тъга трябва признаем, че общи 

усилия не могат да бъдат стартирани толкова бързо и за съжаление ще трябва да чакаме, 

докато нашата болка и безнадеждност ще нарастват ежедневно. Това несъмнено ще бъде 

съпътствано от сериозни социални и политически сътресения, които ще влошат ситуацията. 

Но този удар по политико-икономическата цялост и солидарност на Европа, е следствие от 

трансформирането й в „недобродетелен град“, ако използваме сравнението на великия 

арабски философ ал-Фараби. Жителите на „добродетелния град“ искат да бъдат уважавани 

и ценени, не само от съгражданите си, но и от света като цяло, а управляващия такъв град е 

този, който не търси благоденствие или удоволствие за себе си, а се стреми към доблест, 

чест и слава. Но когато това желание води до противоположни резултати, а обществената 

хазна се разпилява за неоправдани разходи, тогава „добродетелният град“ дегенерира до 

град на тиранията или до статута на „завоюван град“. От една страна, от чужди сили и 

интереси, от друга собствените му жители стават подвластни на интересите и желанията си 

и се превръщат в груби и гневни хора, консуматори жадни за лукс, прекаляващи с 

употребата на храна и алкохол, тънещи в разврат. ал-Фараби нарича такъв град 

„хищнически“ и според него той започва да се доближава до „ града на отхвърлените“1  

(възможно най-лошият град, защото неговите жители никога не са познали щастието и не 

могат да си го представят, дори когато са информирани за него, те не могат да го разберат 

или да повярват в него). Единственото благо, което са способни да оценят са т.нар.“мними 

блага“, като здраво тяло, лично удоволствие и благоденствие, егоизъм, престиж и висок 

обществен статус. Противоположното на тези мними блага се идентифицира от тях като 

мизерия. Свободата в подобен град генерира широк спектър от възможности за преследване 

на печалба и постигане на желанията, което на свой ред води до разделение и хаос. В 

                                                           
1 Ал-Фараби дели „недобродетелния град“ (al-Madinah al-Fadilah) на четири подвида –  на отхвърлените, на 

непокорните, на покварените,  и на ренегатите. Отделно те се подразделят на: необходимия град (хората търсят 

необходимите за оцеляване неща-храна, вода, подслон), позорният град (жителите му са ангажирани с 

трупане на благосъстояние от всякакви източници), градa на низостта (жителите му търсят удоволствие, но 

всеки според неговите желания), градa на честта  (Платоновата тимокрация, най-близкия до съвършенния 

град), завоювания град (града на тиранията) и демократичния град (този, в който хората вярват, че трябва да 

бъде позволено на всеки да задоволи желанията си без да му се пречи) . 



подобен град най-уважавани са онези, които са свободни в постигане на частните си цели и 

интереси.Управляващият такъв град е припознат като законния управляващ на държавата, 

способен да осигури необходимото на хората. Независимо от увеличаващата се пропаст 

между него и поданиците, този владетел ще бъде техния желан избор. Неговата одежда е 

като цветен пачуърк, по който всеки чието желание е удоволетворено, е оставил собсвен 

отпечатък. Нацията е привлечена към този владетел и ще продължи да допринася за славата 

му. Важно е да отбележим, че жителите на този град са имали познание за щастие, за Бога, 

за активния интелект, и всички онези неща припознати като атрибути на „добродетелния 

град“. Превръщайки се в жители на хищническия град, те са загубили това и продължават 

да действат като жители  от „града на отчуждението“, подвластни на една нова радикална 

идеология, която не се обръща назад към традицията или към възможностите да се 

„възпроизвежда“ – възможност богослужение и други социални практики да не се проведат, 

под претекст COVID-19. 

Страстната седмица, преди Възкресение, е шанс за заблудените от „недобродетелния град“ 

да се върнат към познанието, към момента на личното откровение.  Християните са 

привилегировани – няма друга религия, в която доброволно някой се жертва, за да изкупи 

греховете на всичи и да възкръсне, за да живее вечно. А заедно с него да живеем и ние, 

изкупени с кръвта му, в царството на вечен мир, правда и непомрачена радост. И ако имаме 

тази информация, тогава защо допускаме тъгата и страданието, страховете и прекомерно 

завишените ни очаквания, да блокират сетивата ни за жизненоважната споделена истина. 

Възкресението е малкото лично чудо за общуване с Бога, възможността да чуеш гласа, 

който ти нашепва, че се интересува лично от теб и те обича. И това лично чудо ни кара да 

си спомним, че има нещо повече от козунаци и яйца, от живота по навик, от добре 

утъпканите пътеки и примиряване, време да се запитаме не Quo vadis, Domine, a Quo ego 

vado. Да се запитаме как от този Великден ще станем по-добри, но не до следващия, когато 

пак ще ни напомнят, че трябва да сме духовно извисени, да сме състрадателни и да 

прощаваме, а да се завърнем към „добродетелния град“ на познанието. Защото не става 

въпрос за сляпа вяра, а за възможност да мислим логично и да разсъждаваме искрено, 

искайки да се почука на вратата ни, вярвайки че няма да останем разочаровани. Липсва ни 

близостта с нещо интимно познато, някой на който сме доверили най-съкровенните си 

желания и молби, онази директна връзка която не зависи от системния администратор, 



която не може да се фалшифицира и манипулира,  а е нещо което само персонално може да 

бъде разбрано. Дошло е време да размислим, да поискаме прошка, тук и сега, в този живот, 

защото смъртта няма власт над нас, Възкръсналият го е гарантирал, отивайки на Кръста. 

                                        Христос Воскресе! 

 

 


