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Паника, стрес, изолация и скука. С тези думи може да се опише най – точно 

случващото се в момента. Край има ли, никой не знае, но как се чувстваме ние 

в момента е едно от най – важните неща. Реших да попитам за мнението  на 

няколко човека от различни поколения относно  социалната изолация. 

 Първото мнение е на жена на 67 години. Тя е интелигентен и четящ човек, каза 

ми,  че ситуацията  й напомня на написаното в сборника на Бокачо - 

“Декамерон”.  В сборника, десетимата млади хора бягат от чумната епидемия 

и се уединяват в красива вила сред очарователна природа и мъдро осмислят 

света имястото на човека между стария начин на живот и новия, който още не 

е очертал ясно своите характеристики, но вече идеята живее в обществото на 

благородните млади хора, умерени в преживяванията и емоциите си и разумни 

в постъпките си на фона на страха, сковал съзнанията на хората от чумния град 

Флоренция. Според мен тезата й може да е вярна и, честно казано, слушайки 

нейният отговор на въпроса ми, се почувствах, че  все едно се разказва за  

подобна ситуация, като случващата се в момента. Идеята за повтарящите се 

събития, в които можем да попаднем, е интересен повод за размисъл. Четейки 

“Декамерон”, намирам доста прилика в случващото се днес и в миналото. И 

тогава е имало хора, които се противопоставят на мерките за сигурност и също 

е имало и такива, които са си оставали вкъщи, за да не се заразят от тази 

коварна болест. Лесно може да се каже, че е било доста еднакво случващото се 

тогава и сега. В “Декамерон” Бокачо описва в първия ден, как хората се делят 

на групи. Имало е и хора с умерен, разумен начин на живот, други хора, които 

не се интересуват и не спазват мерки за сигурност, отдават се свободен живот  

и такива, които  искат да запазят живота и заедно се уединяват под, така да го 

наречем, “карантина”, тоест откриват се различните човешките реакции.  

Мислите, породени от книгата на Бокачо могат да създадат представата за 

пророческата сила на писаното слово и на натрупания човешки опит, съхранен 

в него. Започвам и да се чудя, дали в сборника си  „Декамерон”на Бокачо  не е 

предвидил случващото се?  

 Запитвам се, щастливи ли са били тези хора в социална изолация? Дали 

са го преживявали като нас или още по-трагично и по-напрегнато. 

Това породи интереса ми да се обърна към книгата на Бокачо и започнах да 

чета встъпителните думи на автора в сборника. Установих, че началото на 

„Декамерон” разкрива истински исторически събития от събития, случили се 

между 1348 до 1351 година. Паниката е човешка реакция, която се поражда от 

страха. Честно казано, аз самата не съм се поддала на паниката, защото смятам, 

че има хора, които знаят какво е правилно и какво не е в този случай. Според 



мен паниката и страхът могат да се определят като синоним в този случай. 

Какво е паника обаче? Ако никога не сме я изпитали, няма да знаем точното й 

значение. Убедена съм, че почти всеки е изпитвал това чувство, но дали хората 

в “Декамерон” са го изпитали? 

  За второто мнение по темата реших да се допитам и до мнението на човек 

на 42 години, който сподели, че социалната изолация  като явление не 

въздейства добре на за хората, но е абсолютно необходима в конкретната 

ситуация. Когато става дума за много голяма зараза, която се предава от човек 

на човек, няма друг начин освен хората да бъдат отделени един от друг и това 

да продължи докато не се открие лек за тази зараза или не бъде създадена 

ваксина за нея. Да, психическите последствия от социалната изолация както и 

икономическите,  могат да бъдат пагубни, но нищо не е по – ценно от човешкия 

живот. Напълно съм съгласна, защото не можем по никакъв начин да променим 

случващото се или да се върнем назад във времето. Човекът изразява 

спокойствие, което е нужно в ситуацията според мен. 

  Именно за този същият живот си поговорих с 16 годишно момче от 

Канада. Неговият акцент в разсъжденията беше спомен от изминалото лято, 

когато заедно със семейството си е посрещтнал джулай морнинг. Разказа ми за 

този летен ден, когато той и неговите приятели и семейството му са вървели 

към близкото езеро, за да отпразнуват джулай морнинг, държейки в ръце 

бенгалски огън. Това е бил един от най – хубавите му моменти, но и в същото 

време един от най – тъжните, защото не си е и помислял, че няма да може да 

изживее всички тези вълнуващи моменти отново следващата година. Той ми 

сподели, че,  постоянно е мислел, че игрите на криеница, разходките до езерото 

вечерно време, водните игри и скачането от скали в морето са даденост. 

Времето на социална изолация го е накарало да осъзнае, че, независимо в колко 

трудно време живеем, не трябва да се предаваме и трябва да продължаваме 

напред. Именно тази социална изолация му е помогнала да осъзнае кое е ценно 

и кое не е в живота му.  

 Според хората, до които се допитах за въздействието, което им е оказала 

социалната изолация, може да се каже, че всеки реагира според собствените си 

представи, чувства, възраст. Социалната изолация може да  бъде сравнена от 

класическия сборник на Бокачо - “Декамерон” или да се обвърже със спомени 

по изживени празници с близки хора, но със сигурност е време за размисъл и 

търсене на отговори на въпроси, от които или сме се страхували или не сме 

имали време да си зададем. Радвам се, че можах да видя мнението на три 

различни страни и да преосмисля случващото се през гледната точка на три 

различни поколения, расли на три различни континента. 


