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I 

Западната цивилизация е прославяна от едни и упреквана от други заради своята 

свръхрационалност. Във всяка стока и услуга производителят е калкулирал своите 

разходи и очакваната печалба. Потребителят има на разположение огромен избор от 

стоки и услуги и чрез своя избор, предполага се, той може да удовлетвори най-пълно 

своите потребности и желания. Армии от стратези и експерти правят изследвания, 

прогнози и стратегии уж за всичко важно за живота на хората в съвременните 

общества. И в нашето всекидневие сякаш всичко подлежи на измерване и пресмятане: 

оптималното телесно тегло, числото на калориите, които съдържа всеки хранителен 

продукт и които можем да си позволим да погълнем, броят на стъпките, които правим 

всеки ден и тяхното оптимално число и т. н. За всяко нещо си има световни рекорди: за 

бягане, скачане и премятане, за надяждане с хамбургери, за най-голямата майонеза и за 

какво ли още не.  

Всички тези неща попадат в категорията на целевата рационалност на Макс Вебер. 

Западната цивилизация е ненадмината в намирането и максимално рационалното 

използване на средствата за постигане на дадена цел. Колкото тя е по-конкретна и по-

всекидневна, толкова ефектът може да бъде по-голям и по-сигурен.  

Но освен това съществува и друга рационалност, която Вебер нарича ценностна. В този 

случай вече става въпрос за смисъла на онова, което правим, за целта и ценностите на 

„добрия живот“. Този въпрос е централен за всички мъдреци от миналите епохи и за 

немалко интелектуалци от нашата. В съвременните „развити“ общества обаче 

преобладава схващането и убеждението, че „смисъл“ и „добродетели“ са 

метафизически понятия, които не могат да служат като ориентири в политиката, 

икономиката и въобще в организацията на обществения живот. Други са абсолютните 

цели на съвременната цивилизация: неспирният растеж на икономиката (БВП), 

максимизиране на потреблението на стоки и услуги, т.е. на всичко онова, което може да 

се купи с пари. Това пък на свой ред означава максимизиране на потреблението, т. е. на 

потребителското щастие на онези, които имат пари. Останалите просто са извън играта. 

Критиките към доминиращата икономическа и социална система и свързания с нея 

начин на живот са добре известни и не е нужно да ги напомням. Това, което искам да 

изтъкна тук, е очевидният провал на тази система и на този начин на живот през 

последните месеци, които са тотално под знака на пандемията от COVID-19. 



Икономически най-развитите и най-богатите общества, които същевременно разполагат 

и с най-голям технологичен потенциал, търпят поражение, което няма аналог в тяхната 

история. Най-силно разтърсени и поразени се оказаха тъкмо обетованите земи на 

западната цивилизация – Западна Европа и Съединените щати. Човешките жертви в тях 

са най-многочислени, икономиката им е напълно парализирана, „свободното движение 

на хора“ е забранено. 

Това са нечувани и невиждани неща. „Нормалното“ място на епидемиите, покосяващи 

милионите, беше бедният и изостанал Юг, а не развитият и богат Север.  

Провалът на икономиката този път се дължи не на нейното собствено пренапрежение и 

задъхване, а на природен феномен, който може да бъде овладян посредством ресурси, 

технологии и организация – и трите елемента са гордост на западната цивилизация. 

„Свободното движение на хора, стоки и капитали“ беше кредото на „свободния свят“, а 

ограниченията на свободата и границите – принцип на тоталитарни и авторитарни 

режими. Всички сме свидетели как безпрецедентната промяна настъпи за броени дни. 

Функционирането на системата и всекидневието са парализирани. Могат да се посочат 

много причини и обстоятелства за това положение на нещата, но зад всички тях се крие 

провалът на една философия: „всеки за себе си и Бог за всички“. Но кой Бог, каква 

висша морална сила би покровителствала абсолютни егоисти, всеки от тях загрижен 

само за себе си, за своята банкова сметка и за максимизирането на удоволствията, 

които тя може да му позволи? Тези същества сами трябва да се погрижат за себе си. Но 

способни ли са да го направят в трудни моменти като една пандемия? 

Здравето е уж върховна ценност, но дали е така? То е всъщност разход – частен и 

обществен, – то не пълни банкови сметки и джобове, а ги опразва, освен в случая, 

когато самото то е бизнес, от който се печели. А както знаем, здравето става все по-

скъпо „удоволствие“, което малко хора могат да си купят сами. Общественото здраве 

пък е притиснато от две страни, от две координирано действащи системи – държавна 

политика на икономии на обществени разходи и търговската организация на здравните 

„услуги“. Бидейки по-мощни и организирани, превес имат интересите на търговците на 

здраве, а не тези на гражданите. Същото е в сила и общо за едрия бизнес, което прави 

растежа на икономиката, т. е. растежа на капитала далеч по съществен приоритет, 

отколкото здравните и други социални разходи.  

Така пределно кратко може да се обясни неспособността на здравните системи на най-

богатите страни да се справят с предизвикателството на новия коронавирус. Първо,  в 

някои страни (Италия, Испания, Франция, Великобритания, Съединените щати и други) 

началният етап на епидемията бе пропуснат и тя можа да се развихри, преди да се 

вземат адекватни мерки. Защо? – За да не се смущава икономическия процес. Второ, 

необходимите средства за диагностика и защита (тестове, апарати за белодробна 

вентилация, маски, ръкавици, очила, дезинфектанти и други специфични продукти) се 

оказаха почти навсякъде крайно недостатъчни или липсващи. Защо? – Защото 

поддържането на съществени запаси от тях е икономически нерентабилно и защото 



производствата им са изнесени далеч на изток, в бързо развиващи се страни от Азия. 

Приоритет отново имаше икономическата ефективност.  

Трето, болниците се оказаха неподготвени по отношение на леглови единици, особено 

такива за интензивни грижи, по отношение на подготвен медицински персонал и на 

организационна готовност. Тази неподготвеност отново се корени главно в 

преследването на търговски интереси от болници и лаборатории. 

Четвърто, епидемията свари неподготвена биотехнологичната индустрия. В нея се 

влагат, разбира се, огромни средства за изследвания и разработки, но само в такива, 

които биха донесли гарантирани добри печалби. Знае се отдавна, че появата на нови 

смъртоносни вируси, предизвикващи големи епидемии и пандемии, е събитие с висока 

степен на вероятност. Но този факт сам по себе си не е в състояние да задвижи 

икономическите интереси и механизми. Никой не знае точно кога ще настъпи такова 

събитие, нито пък неговата конкретна биологична характеристика. Разбира се, много 

важни са стратегическите изследвания, но те не са по вкуса на инвеститори и 

мениджъри, които очакват непосредствен и сигурен икономически резултат, т. е. 

печалба. Поради това мощният научен и технологичен потенциал на биоиндустрията се 

задвижва едва след като фаталното събитие, епидемията, стане факт, а ефективно 

средство за противодействие (ваксина, лекарство) е възможно да се създаде едва след 

като е преминала първата, всъщност най-смъртоносната вълна на епидемията или 

пандемията.  

И така, новият коронавирус е решаващо изпитание, което показа, че животът и здравето 

не са първостепенна ценност в най-богатите и технологично най-напредналите 

общества. Не че не съществуват други примери, аргументи и доказателства, но 

сегашната епидемия е най-яркото свидетелство сред тях. 

 

ІІ 

Само че фактите и обстоятелствата, свързани с настоящата пандемия, би могло да се 

тълкуват по друг, противоположен начин. Нима правителствата не проявиха, макар и с 

известно закъснение, небивала решителност, за да спрат епидемията и то срещу 

огромна цена – почти пълно блокиране на икономическия и въобще на социалния 

живот. Та нима икономиката не бе пожертвана в името на здравето на хората? Не 

възтържествуваха ли животът и здравето като върховни блага над всички други цели и 

интереси? 

Тези въпроси не са риторични и отговорът е положителен, само ако останем на 

повърхността на явленията. 

Действително ли животът е ценност сам по себе си в днешните „образцови общества“? 

Езикът на числата може да изглежда циничен, но е начин да си отговорим най-точно на 

този въпрос. 



Към 1 май потвърдените смъртни случаи от COVID-19 в целия свят са 234 105. От тях 

най-голям дял се пада на Европа – 135 235 (57.8%), следвана от Северна Америка с 

69 662 случая (30%) (COVID-19 Coronavirus Pandemic. May 1, 2020). Много или малко е 

това? Контрафактичен анализ показва, че без COVID-19, през 2020 г. би имало 60 

милиона смъртни случаи в целия свят, от които 18 милиона по причина на 

сърдечносъдови заболявания, 10 милиона от рак, 6.5 милиона от респираторни 

заболявания, 1.6 милиона от диария, 1.5 милиона от пътни инциденти, 1 милион от 

ХИВ/СПИН. Самоубийствата биха били 800 000. (Fenz and Kharas, March 23, 2020). В 

Африка основните причини за смъртност са инфекциозни болести. По данни на 

Световната здравна организация през 2016 г. те са причинили смъртта на 3 102 063 

души, от които 916 851 са починали от инфекции на долните дихателни пътища, 

718 800 – от ХИВ/СПИН, 652 791 – от диария, 408 125 – от малария,  405 496 – от 

туберкулоза. (FACTSHEET: Africa’s leading causes of death in 2016. April 8, 2020) 

В Китай към 1 май регистрираните смъртни случаи от COVID-19 са 4633 (COVID-19 

Coronavirus Pandemic. May 1, 2020) – на фона на общо 10.5 милиона умирания за цялата 

2020 г., които предвижда контрафактичният анализ (Fenz and Kharas, March 23, 2020). 

Дори ако се фокусираме само върху месеците с най-висока смъртност от COVID-10 в 

Китай, тази епидемия заема едва 49-то място в причините за смърт. В Италия тя е на 

далеч по-предното 8-мо място. Преките смъртни случаи от COVID-19 в Китай през 

2020 г. биха съставлявали 0.03% от всички смъртни случаи, но 10 пъти повече през 

февруари, най-интензивният период на епидемията. В нейния епицентър, град У-хан, 

смъртните случаи биха били над 2% от всички смъртни случаи през 2020 г., но са ¼ от 

тях през февруари (Ibid.). Преди около две седмици във Великобритания избухна 

скандал по повод на данните за смъртните случаи от новия коронавирус: според 

проучваниe на Financial Times правителството е оповестило над два пъти по-малко 

случаи, а действителното им число към онзи момент е било 41 000. В тази връзка проф. 

Карл Хинигън от Оксфордския университет коментира, че жертвите на сезонния грип в 

страната през 2017-18 г. са били около 50 000, но „причината, че тогава не сме били 

разтревожени от това е обстоятелството, че те са били разпръснати в много седмици“ 

(Цитирано в: Giles, April 21, 2020). 

Не е изключено да се окажат верни някои парадоксални хипотези. Франсоа Жемен (the 

Hugo Observatory), твърди например, че в последна сметка новият коронавирус може да 

има благотворен ефект, ако се вземат предвид жертвите от замърсения въздух. В Китай 

парализирането на икономиката вследствие на епидемията води до значително 

съкращаване на емисиите на прахови частици. На базата на консервативни оценки от 

четири големи града в Китай Маршал Бърг от Станфордския университет допуска, че 

„животите, спасени в резултат на намаляване на замърсяването са 20 пъти повече от 

животите, които са отнети пряко от самия вирус“ (по: Fenz and Kharas, March 23, 2020) 

Предполагам, че някои могат да се подразнят от тези числа: един вид, зад статистиката 

се губи ценността на всеки отделен човешки живот. Числата обаче са способни да 

разобличат лицемерието, празното и неангажирано с нищо говорене за ценността на 



всяко човешко същество. Ситуацията с коронавируса ни дава отлична възможност да 

различим това лицемерие. 

От сравненията на горните числа могат да се направят два основни извода. Първо, 

числото на жертвите само по себе си няма съществено значение. Важното е дали една 

епидемия върлува сред нас или пък далеч от нас, дали сме пряко застрашени, или 

опасността е някъде в далечни страни, например в тропическа Африка. Гибелта на  3 

милиона и 100 хиляди африканци от епидемии не е в състояние да ни стресне и 

разтревожи, така както тази на 135 хиляди европейци.  

Второ, дори в едно и също общество числото на смъртните случаи може да се 

възприеме по съвсем различен начин. Един сезонен грип може да отнеме живота на 

толкова хора, колкото и новият коронавирус, но във втория случай много висока 

смъртност е концентрирана в един-два месеца и, благодарение на 

противоепидемичните мерки, на ограничени територии. Това прави заплахата видима, 

осезаема, особено със съдействието на медиите. Напротив, много по-висока смъртност 

от други заболявания (сърдечносъдови, рак, диабет и др.) остава относително 

„равномерно разпределена“, „банална“ и следователно не буди ирационални страхове. 

Друг фактор е нашето убеждение, дали ние самите поотделно и обществото 

разполагаме със средства за защита от болести и инциденти, или пък се чувстваме 

безпомощни. От спин можем да се предпазим чрез подходящо сексуално поведение, 

спринцовки за еднократна употреба и т. н. Едва ли на улицата много хора изпитват 

страх, че ще станат жертви на пътни произшествия. В условия на много епидемии и 

пандемии обаче, включително тази от COVID-19, нямаме тази увереност, чувстваме се 

застрашени от невидим враг, подобен на патологичните серийни убийци или терористи. 

Всичко това показва, че нашето отношение към епидемиите и другите източници на 

смърт не зависи от числото на жертвите, а от значението, което придаваме на това 

число. Нашата нагласа определя дали ще изпитаме безразличие или ужас. 

След Втората световна война развитите индустриални общества се радват на завиден 

епидемичен комфорт – защитеност от епидемии. Със своите концентрирани във 

времето и пространството взривове COVID-19 предизвика ужас и паника сред 

населението. Управляващите разбраха това и се решиха на безпрецедентни мерки за 

овладяване на епидемията. Почти сигурно страхът е обхванал и висшите кръгове, 

защото се видя, че вирусът на признава социални бариери: заболяха кралски особи, 

министри, депутати, спортни и какви ли не други „звезди“. Елитите трябваше да се 

погрижат не само за своя живот, но и за своята власт, защото обществото не можеше да 

понесе бездействие и половинчати мерки. Такива са, струва ми се, причините сред 

социалните върхове да надделее убеждението, че икономиката трябва да бъде 

пожертвана, но да се съхрани социалния ред, статуквото.  

Защо пък не? Та нали тегобите на икономическата парализа, както и мъките, свързани с 

процеса на икономическо възстановяване ще понесе не елитът на богатите и властните, 

а другите, голямата маса от населението. Освен това лидерите ни имат чудесната 



възможност да се представят като герои и спасители на обществото, въпреки че със 

своята политика създадоха условията за сегашната трагична ситуация. 
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