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Ад 
За всекиго адът е на различно място. 
(Дрюон 2010: 104) 
Администрация, администриране 
Администрацията е велика сила. 
Имаш ли я в ръцете си, можеш да 
постигнеш и непостижимото. И все 
пак има неща, за които на нея не 
може много да се разчита: тя не е 
сигурно средство за създаване на 
ентусиазъм и за предпазване от 
присмех. (Делчев 1995: 66) 

*** 
... в действителност никоя 
администрация никога няма да 
приеме статута нула, липсата на 
какъвто и да е елемент за 
определение при даден индивид. 
(Базен 1984: 179) 

Алчност 
И започнал демонът да шепне на 
ухото му гибелни думи, а той го 
слушал.  
- Каква полза ще имаш, като 
изказваш велики истини и 
благородни мисли? С какво светът 
ще ти заплати това? Нима най-
великите учители и поети – хора, 
които са отдавали живота си за 
благото на човечеството, са 
получавали друга награда освен 
презрение, присмех и бедност? 
Погледни наоколо! Не са ли 
просешки възнагражденията на 
малцината честни труженици в 
сравнение с богатствата, които текат 
като река за ония, които играят 
според свирката на тълпата? Хората 
отдават почести на истинските певци 
едва след смъртта им – и то на онези, 

за които ще си спомнят, - а мислите, 
родени някога в техните умове, 
независимо дали се помнят 
създателите им, или не, се разливат 
на все по-широки и по-широки 
кръгове сред океана на човешкия 
живот. Каква полза имат от всичко 
това те – умрелите от глад? Ти си 
талантлив, ти си гениален, можеш да 
спечелиш богатство, разкош, власт, 
мека постеля, изискана храна. Ти 
можеш да станеш велик в очите на 
тълпата, можеш да се прославиш и 
да слушаш за славата си със 
собствените си уши. Работи за 
тълпата и тя веднага щети плати. 
Заплатата от боговете се чака дълго. 
(Джером 1982: 172) 

*** 
Алчността вече ни тласка към 
безумие. (Лъдлъм 1998: 9) 

*** 
Ти, от друга страна, можеш да 
разчиташ на бързите и мъртвите и 
най-вече на изпълнените с алчност. 
Това е най-мощната армия на света, 
непобедим батальон. (Лъдлъм 1998: 
304) 

Аристократи 
Какво значи аристократка? Жена, 
която остава недосегаема за 
простащината, макар и тя да я 
обгражда от всички страни. (Барбери 
2009: 24) 

Археология, история, минало 
... отпечатъците на миналото често 
пъти чертаят пътната карта на 
бъдещето. 
– Ако не знаеш къде си бил, как ще 
знаеш накъде отиваш?... 
– Който забравя миналото е обречен 
да го повтори. (Кристофър 2008: 118) 
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Архитектура и история 
Един църковен автор – Беда 
Достопочтенни – е написал 
следното: „Докато съществува 
Колизеумът, ще го има и Рим, но 
когато Колизеумът падне, и Рим ще 
падне, а когато падне Рим – ще 
настъпи краят на света”. (Шоулс, 
Мур 2007: 114) 

Асоциация 
Дори в служба на голям идеал всяка 
асоциация накрая се превръща в 
институция. (Сенклер 2006: 98) 

Аутизъм 
Всъщност аутизмът представлява 
набор от разстройства, 
характеризиращи се с намалена 
способност за общуване и социално 
взаимодействие в комбинация с 
анормални реакции към сетивните 
възприятия. За жалост това водеше 
до късно и непълно развитие на 
езиковите умения при децата, до 
повтарящи се моторни манеризми и 
тикове, до пристъпи на 
свръхвнимание към определени 
обекти и често до дисфункция на 
отклика към събитя и дори хора. 
Понякога обаче аутизмът създаваше 
чудеса. 
В много редки случаи аутистичните 
деца демонстрираха удивителни 
способности в някое тясно научно 
поле като математиката, музиката 
или изкуствата. И макар десет 
процента от аутистичните деца-
саванти да притежаваха подобен 
талант в някаква степен, интересът 
на Юри беше насочен не към тях, а 
към онези най-редки случаи, познати 
като саванти-гении, малкото чийто 
талант беше така изумителен, че 
надскачаше дефиницията за 
гениалност. (Ролинс 2008: 66) 

*** 
… аутистите-саванти... често 
възприемаха света чрез различен 
набор от сетива. Числата имаха звук. 
Думите имаха миризма. (Ролинс 
2008: 68) 

Афоризми и максими 
... прозорливостта вгорчава успеха, 
докато посредствеността винаги се 
надява на нещо. (Барбери 2009: 17) 

*** 
Истински ново е онова, което не 
остарява с времето. (Барбери 2009: 
91) 

*** 
... в живота всичко е компенсация. 
(Барбери 2009: 92) 

*** 
Всичко идва навреме за онзи, който 
умее да чака. (Барбери 2009: 96). 

*** 
... за да спечелиш, трябва да живееш, 
но и да оставиш другия да живее. 
Много алчният губи... (Барбери 2009: 
104) 

*** 
... ако се боиш от бъдещето, то е, 
защото не умееш да градиш 
настоящето. (Барбери 2009: 118) 

*** 
След като свалим всички дрехи от 
тялото, умът ни остава задръстен с 
накити. (Барнери 2009: 164) 

*** 
... който преследва вечността, жъне 
самота. (Барбери 2009: 195) 

*** 
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Истината не обича нищо повече от 
простотата на истината. (Барбери 
2009: 232) 

*** 
... привилегиите създават истински 
задължения. (Барбери 2009: 236) 

*** 
При бъбривите хора мълчанието 
обикновено е признак на гняв. (Базен 
1966: 23) 

*** 
Онзи, който няма конкретни 
спомени, никога не се е проявил в 
нищо. (Базен 1966: 177) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б 
 

Бащинство 
Не знаех дали съм добър баща, но 
бях научил, че когато дъщеря ти е 
между тринайсет и седемнайсет 
години никога няма да я победиш с 
аргументи, а ако прибегнеш към 
гняв, принуда и несправедливост, ще 
намразиш победата си, защото е 
прикрила слабостта, и няма да 
получиш лесно прошка нито от нея, 
нито от себе си. (Бърк 2001: 158) 

Бедност, борба с бедността 
... железопътните линии... ще карат 
зърно на гладните, ще откарат 
печелившите индустрии в бедните 
провинции, ще направят повече от 
всичко друго, за да унищожат 
бедността и да подобрят живота на 
обикновените хора. (Уилямс 2004: 
149) 

Безопасност 
... когато човек е в безопасност, тази 
безопасност обръща към него 
истинското си лице: скуката. (Ремарк 
1983: 159) 

Безсмъртие и тленност 
Разбирате ли, господин Д’Агоста 
защо звукът на страдивариуса е 
толкова красив? Защото е смъртен. 
Защото е като туптящото сърце на 
птица в полет. Напомня ни за всички 
онези красиви неща, които трябва да 
умрат. Дълбоката красота на 
музиката се крие някак си в самата й 
преходност и крехкост. Тя 
съществува само за един блестящ 
миг – и след това загива. Това е бил 
геният на Страдивари: той е уловил 
този миг в дърво и лак. Той е 
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обезсмъртил тленността. (Престън, 
Чайлд 2006а: 444) 

Безумие 
Когато безумието те обкръжи, 
можеш да се скриеш на много места. 
Някои намират път за бягство в 
смеха. Други търсят сигурния 
пристан на отказа и отрицанието. 
Трети запушват уши и викат с пълен 
глас..., за да заглушат онези, които не 
искат да слушат. Така сме устроени. 
Поне някои от нас. (Егеланд 2010а: 
369) 

Библиотека 
Библиотеките са паметта на 
човечеството – Гьоте. (Бери 2007: 7) 

Бизнес 
В бизнеса няма почтеност. Има закон 
и придържане към него (...) И най-
важното... има печлба. (Хейг 2005: 
255) 

Биография 
(...) да проследиш жизнения опит на 
един човек в светлината на 
съкровеното за него, което го 
вдъхновява да превъзмогва всичко, 
дори и себе си, е да го познаеш като 
личност. (Бъчварова 2008, т. I: 12) 

Благородство, доблест 
Някога Сенека бе предупредил: 
„Хората не се интересуват колко 
благородно, а само колко дълго 
живеят. Макар че всеки има 
възможност да живее доблестно, 
никой няма властта да удължи 
живота си”. (Хейг 2005: 412) 
Благотворителност versus труд 

... на голяма част от населението се 
отказваше правото на труд, а 
полугладното им съществуване се 
поддържаше чрез държавна 

благотворителност. (Оруел 2005: 
171). 

Бог 
Бог няма религия. Мхатма Ганди 
(Шоулс, Мур 2008: 352) 

*** 
Какво е Бог? Той е дължина, ширина, 
височина и дълбочина. (Свети 
Бернар от Клерво) (Сиера 2007: 7) 

*** 
Милостта не е в овена; тя е в самия 
дар и в споделянето. (Дрюон 2010: 
48) 

Богати – бедни 
... ако има нещо, което богаташите 
споделят пряко воля в бедните, това 
са смърдящите черва, а те в края на 
крайщата се освобождават някъде от 
онова, дето ги е осмърдяло. (Барбери 
2009: 23) 

*** 
Богатите си мислят, че бедните – 
може би защото животът им е лишен 
от кислорода на парите и връзките – 
изпитват човешките чувства с по-
малка сила и с по-голямо 
равнодушие. След като бяхме 
портиери, изглеждаше като нещо 
общоприето, че смъртта за нас е в 
реда на нещата, докато за богатите тя 
навлича одеянията на 
несправедливостта и драмата... 
Мисълта, че като всеки човек и ние 
можем да изпитваме адска болка и че 
със сковано от ярост сърце, докато 
страданието опустошава живота ни, 
се разпадаме вътрешно от страха и 
ужаса, които смъртта събужда у 
всекиго, не минаваше през ума на 
обитателите. (Барбери 2009: 66) 

*** 
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... нещастни са бедните духом, които 
не познават нито красотата на езика, 
нито възторга от него. (Барбери 
2009: 147) 

*** 
... винаги, когато става дума за пари, 
Вилорже,... е достатъчно богат, за да 
желае да изглежда беден. (Базен 
1984: 47) 

*** 
След като бяхме разорени, аз 
придобих порока на някои бедняци, 
чиято бедност си остава взискателна 
и затова обръща очи към 
обществените паметници. Обичам да 
се чувствам богата с красота, която 
не ми принадлежи и чиято 
собственост не ми тежи. (Базен 1966: 
44) 

Богати, богатство, власт 
… родените в охолство не съзнават, 
че са богати и дори не допускат 
съществуването на друг вид живот. 
(Ангър 2008: 10) 

*** 
... ограничените, вманиачени и много 
богати хора могат да бъдат опасни. 
Щом решат, че нещо е правилно и 
вярно, то автоматически се превръща 
в закон... Фулбрайт веднъж го нарече 
високомерието на властимащите... В 
същата реч Фулбрайт цитира една 
китайска поговорка: „В плитките 
води дракони стават жертви на 
скаридите”. (Кристофър 2008: 237) 

*** 
– Освен това – продължи дон Сабас – 
на мене ми лепнаха пасквил преди 
два дни. Все същите глупости – 
кудориите на синовете ми и 
историята с магаретата. ... Това е 
една сделка с магарета, която 

направих преди двадесет години... 
Работата е там, че всички продадени 
от мене магарета след два дни 
умираха без никакви следи от 
насилие... И знаете ли какво 
измислиха хората?... Пуснаха слуха, 
че съм се промъквал нощем в 
градините и съм застрелвал 
магаретата, като съм пъхал револвер 
в задниците им. 
– Тази история има всички изгледи 
да е вярна... 
– Хапели са ги змиите... Но все пак 
трябва да си голям страхопъзльо, за 
да пишеш в пасквили нещо, което 
цял свят го знае... Работата е там, че 
в тази страна зад всяко богатство се 
крие едно умряло магаре... 
– Винаги съм смятал, скъпи дон 
Сабас, че единствената ви 
добродетел е безсрамието (Маркес 
1979а: 83-84) 

*** 
Станало веднъж всеобщо, 
богатството не може да е 
отличителна черта. Без съмнение 
възможно е да си представим 
общество, в което богатството, в 
смисъл на лично притежние и 
луксозни вещи, ще бъде 
разпределено справедливо, докато 
властта ще остане в ръцете на 
малобройна, привилегирована каста. 
Но на практика такова общество не 
би могло да бъде за дълго стабилно. 
Защото, ако всички еднакво се 
радват на свободно време и 
сигурност, преобладаващата маса 
човешки същества, които 
обикновено са затъпели от бедност, 
ще се образоват и ще се научат да 
мислят самостоятелно; а веднъж 
постигнали това, те рано или късно 
ще разберат, че привилегированото 
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малцинство няма никаква функция и 
ще го пометат. В края на крайщата 
йерархическото общество може да 
съществува единствено върху 
основата на бедността и 
невежеството. (Оруел 2005: 170-171). 

*** 
Богатството и привилегиите се 
защитават най-лесно, когато са 
съвместно притежание. (Оруел 2005: 
186) 

*** 
Лишени по природа от достойнство, 
те си мислят, че могат да го заместят 
с високомерие. Погрешно смятат 
грубото самохвалство и безсрамие за 
благородно самообладание, а 
презрителната надменост – за 
признак на превъзходство. Насаждат 
у себе си безстрастие и студенина с 
чувството, че придобиват 
аристократична сдържаност. 
Мирогледа си очевидно оформят от 
страниците на лондонските 
клюкарски списания. На кокетство се 
учат от келнерките – имам предвид 
най-простите и обикновени 
келнерки, на остроумие и духовитост 
– от театралните фарсове, а на 
светски маниери – от отделението на 
прислугата. Да бъдат лигаво 
раболепни към по-високостоящите и 
просташко безочливи към онзи, 
който смятат, че стои по-долу – ето 
средството, с което си въобразяват, 
че могат да поддържат и подобряват 
положението си в обществото, 
независимо какво е то. Бруталното 
незачитане на правата и чувствата на 
другите – това е според тях 
отличителния белег на благородното 
потекло. (Джером 1982: 113) 

Божественост на човека, 
преобразяване 

Граалът притежава два аспекта — 
материален Граал и мистичен Граал. 
Мистичният Граал е откровението, 
че всички хора са по природа 
обожествими (...) макар да са по 
природа богове, хората най-често са 
заключени в ужасна и разрушителна 
заблуда. (Сенклер 2006: 90) 

*** 
Те изразяват съответствието между 
четирите стихии, като съчетават 
Справедливостта със Земята, 
Философията с Водата, Поезията с 
Въздуха и накрая Богословието с 
Огъня. Тези съответствия изразяват 
основен принцип — процесът на 
преобразяване предизвиква промени 
както в тялото, така и в духа на 
човека и оформя една божествена 
цялост. Всяка от материалните сили, 
които съставляват нашето тяло и 
нашата вселена, е сюблимирана в 
една от Благодетелите, които 
формират Мъдростта (…) (Сенклер 
2006: 95) 

*** 
(...) какво означава „Изумрудена 
маса“? Това е алхимичен текст, 
който е част от „Корпус 
Херметикум“. В него се казва, че 
„Това, което е горе, е като това, 
което е долу“ или, ако предпочитате 
да го изразя с модерни слова, 
микрокосмосът се отразява в 
макрокосмоса. Именно това 
изразяват двете сфери на Птолемей 
— те показват в по-широк аспект 
съответствието между човешкото и 
божественото. (Сенклер 2006: 96) 

*** 
Вижте какво, човек не може да се 
обожестви, ако не е божествен по 
самата си природа. Тази сила е 
потенциал и като всеки потенциал 
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може да се реализира по различни 
начини — било по бляскав начин, и 
тогава човек изразява пълния си 
потенциал, било на ниско равнище, 
като средство за придобиване на 
отровните плодове на властта. 
(Сенклер 2006: 100) 

*** 
За да го разберем, трябва да си 
спомним за понятието Граал, което 
означава от мистична гледна точка 
възможността за божествено 
преобразяване, т.е. за придобиване 
на състояние на съвършена любов и 
щастие. Това преобразяване често се 
съпътства от излъчване на светлина. 
В християнски контекст това 
наричаме Възкресение. Всъщност 
това състояние не е нито повече, 
нито по-малко от връщане на човека 
към истинската му природа. Това е 
процесът, през който Исус Христос е 
преминал при смъртта си и който 
всички хора могат също да 
постигнат. (Сенклер 2006: 103-104) 

*** 
Човешкото същество е по природа 
обожествимо и ще бъде винаги 
обожествимо по очевиден начин, тъй 
като потенциалът винаги може да се 
актуализира. (Сенклер 2006: 188) 

*** 
Пътят към божествеността, макар на 
практика да е неясен, скрит, 
понякога дори затворен, остава 
универсален в своята същност. Той 
се проявява навсякъде, на всички 
ширини, във всички култури… 
Вижте суфизма, будизма, исихазма… 
Жаждата за власт на Ордена на 
първенството и конспирациите на 
Сивата конгрегация никога няма да 
угасят тази прекрасна надежда. 
Макар да е невъзможно 

материалният Граал, свещеният 
пирон, да бъде открит, не си ли 
заслужава, както вие прекрасно го 
сторихте, да се направят усилия в 
посока на неговото търсене? Това 
търсене ви позволява да измерите 
своите възможности, да започнете да 
се очиствате от налепите, които 
прикриват същинската ви природа. В 
сегашния момент пътят на 
спасението, трансмутацията с 
помощта на Граала, е невъзможен. 
Но не е ли по-благородно и по-
значимо за самия вас, както и за 
всички същества, мъже и жени, да се 
посветят на пътя на осъществяването 
за постигане на щастие? (Сенклер 
2006: 192-193) 

Бойни изкуства 
Избягвай всички битки. Всеки път, 
когато е възможно бягай от боя... 
Този, който не влиза в битка, 
доживява до следващата битка. 
(Патерсън 1996: 54) 

Болест, болни 
В болницата се сблъсках с друг свят 
и милионите неприятности на 
всекидневието започнаха леко да 
избледняват. Изпълних се със 
съчувствие към човека и това ме 
отдалечи от дребнавостта, извиси ме 
в собственото ми съзнание. И стана 
нещо, което не можех и да очаквам: 
за момент тук се почувствах по-
добре, отколкото вън. (Делчев 1995: 
188) 

*** 
Очарована съм от сериозността на 
моето състояние, още повече че не 
страдам изобщо. Мога да се 
възползвам от болестта, без да търпя 
неудобствата й. (Нотомб 2009: 19) 

*** 
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... макар самият доктор да съзнаваше 
колко малко може да направи с 
оскъдните си лекарства и превръзки 
и че болестта, с която никога няма да 
се справи, бе бедността. (Уилямс 
2004: 46) 

*** 
Как са болните докторе? – попита 
отец Анхел. 
– Моите са добре, отче – отвърна 
лекарят. А вашите?... 
– Защо питате? 
– И аз не знам – каза лекарят. – Имам 
сведения, че сред вашата клиантела 
се шири тежка епидемия. (Маркес 
1979а: 85). 

*** 
Отхвърлянето бива изместено от 
приемането, приемането поражда 
зависимост. Всеки, който се е 
грижил за неизлечимо болен, ще 
потвърди това. (Кинг 2010а: 226) 

*** 
Когато болестта влезе в нечий дом, 
тя не само овладява нечие тяло, но 
изтъкава покров, който погребва 
надеждата. Подобно на паяжина, 
зазиждаща нашите планове и дъх, 
болестта ден след ден поглъща 
живота ни. (Барбери 2009: 65) 

*** 
Тялото го предаваше по толкова 
много начини, че настроението му се 
повишаваше от всяка малка победа 
на орган, който функционира 
нормално. (Конъли 2011: 164) 

*** 
Стресът уврежда съзнанието... 
поболява те, физически и 
психически. И ако ден след ден 
продължаваш да се сблъскваш със 

стресиращи ситуации, прекъсвани от 
периоди на скука, на размотаване... 
или пипнеш някоя болест... тогава 
нервните ти клетки се обременяват 
дотолкова, че вече не успяваш да се 
възстановиш от стреса и мозъкът ти 
започва да се препрограмира, 
променя начина си на действие... 
Превръщаш се в отрепка...  
По време на Гражданската война го 
наричали „чувствително сърце”. За 
войниците от Първата световна 
война било „гранатен шок”, а за 
онези от Втората – „военна невроза”. 
После станало „виетнамски 
синдром”, а сега е посттравматичен 
стрес. (Конъли 2011: 192-193). 

*** 
… дошли да говорим за 
посттравматичния стрес. Каквото и 
да научите днес, то ще зависи от 
това, доколко разбирате самото 
понятие. А ще го разберете много 
по-добре, ако имате лично 
отношение към него, колкото и 
периферно да е то. (Конъли 2011: 
206) 

*** 
Невероятно, наистина, но просто не 
мога да прочета някаква реклама за 
лечебен специалитет, без да стигна 
до неизбежното заключение, че 
страдам тъкмо от болестта, за която 
се разправя в нея, и то в 
злокачествената й форма. Във всеки 
отделен случай диагнозата сякаш 
съвпада напълно с всички усещания, 
които съм имал до ден днешен. 
(Джером 1975: 9) 

Болка 
Идва момент, когато волята започва 
да линее (...) забвението може да 
бъде примамливо, желана почивка от 
борбата и болката. (Кейс 2005: 97) 
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*** 
Тъпата болка в корема му не 
минаваше: ту отслабваше, ту се 
изостряше, а с нея и мислите му. 
Когато се изостряше, той мислеше 
единствено за самата болка и за 
глада си. Когато отслабваше, го 
обземаше паника. (Оруел 2005: 210) 

*** 
Никога и за нищо на света не можеш 
да поискаш болката ти да се увеличи. 
За болката можеш да искаш само 
едно – да спре. На света няма нищо 
по-страшно от физическата болка. 
Пред болката няма герои, никакви 
герои... (Оруел 2005: 219). 

*** 
Потъвам в болката; болката на 
тялото, разпространяваща се, 
всеобхватна и която успява да не 
бъде в точно определено място и 
едновременно да се появи навсякъде, 
където мога да почувствам нещо; а 
после и душевна болка... (Барбери 
2009: 291) 

*** 
Непоносима физическа болка... Сега 
чувствам, че болката си остава, но 
вече не ми пречи да ходя и да говоря, 
превърнала се е в усещане за пълна 
безпомощност и абсурд. (Барбери 
2009: 299). 

*** 
... глупавите хора, които никога не са 
изпитвали нито нравствени, нито 
физически страдания, твърдят, че 
нравствените страдания били далеч 
по-мъчителни от физическите... 
Всичко това са безсмислица и чисто 
лицемерие. Главоболието бързо те 
кара да забравиш сърдечната болка. 
Счупеният пръст прогонва всички 
спомени, свързани с празния стол до 

тебе. А когато човек е истински 
гладен, той не изпитва нищо друго 
освен чувство за глад. (Джером 1982: 
31) 

*** 
А болката му, глуха, тъпа болка, 
която не преставаше нито за миг, във 
връзка с неясните думи на лекаря, 
сякаш добиваше друго, по-сериозно 
значение. Сега с ново тежко чувство 
Иван Илич се ослушваше в нея 
(Толстой 1956: 341). 

*** 
И изведнъш Иван Илич чувства тая 
мъчителна болка, тоя неприятен вкус 
в устата си, и му се вижда някак си 
диво, че може да се радва на шлема... 
Всички виждат, че му е тежко... 
довършват играта. Всички са мрачни 
и мълчаливи. Иван Илич чувства, че 
тая мрачност им е придал той и не 
може да я разсее... Иван Илич остава 
със съзнанието, че животът му е 
отровен и трови живота на другите и 
че тая отрова не отслабва, а прониква 
все повече и повече в цялото му 
същество. 
И с това съзнание, при това с 
физическа болка, а на това отгоре и с 
ужас той трябваше да си ляга и често 
пъти да не заспива от болка по цяла 
нощ. (Толстой 1956: 345) 

Болка и любов 
Болката е най-великата сила на 
любовта (Кинг 2008: 95)  

Борба 
Борбата просто изисква повече 
въображение и жертви. (Мартин 
2010: 33) 

Будистки мъдрости 
Бъди в света, но не бъди от него. 
(Престън, Чайлд 2008: 70) 
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*** 
Когато спреш да търсиш, тогава ще 
намериш. (Престън, Чайлд 2008: 231) 

*** 
Преведи ме през всички нещастия. 
Само по тази пътека мога да 
превърна злото в добро. (Престън, 
Чайлд 2008: 375) 

*** 
Ние сме това, което мислим. Всичко, 
което постигаме, е само в нашите 
мисли. И с нашите мисли ние 
изграждаме нашия свят. (Шоулс, 
Мур 2008: 17) 

Бюрокрация 
Рандолф беше тъп и немарлив, а във 
всяка една бюрократична система 
подчинените следват примера на 
началниците си. (Кинг 2010а: 152) 

Бягство 
Бягството е състояние на духа, но в 
същата степен и действие. (Егеланд 
2010а: 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 
 

Варварство, варвари 
За любителите на жестокостите, 
уединението беше неизменният 
повик; то приютяваше варварството 
в самия център на обществото. 
(Лъдлъм 2006: 46) 

*** 
В историята най-трайното нещо, 
изглежда, е варварството. (Делчев 
1995: 421) 

*** 
Подобно на всички варвари, вместо 
да се издигнат до 
предизвикателствата на 
цивилизацията, те намират 
обяснения за нейните постижения с 
цел да оправдаят бедността на своето 
собствено битие. (Харпър 2011: 94) 

Вина, невинност, отговорност 
Няма невинни хора. За сметка на 
това обаче съществуват различни 
степени на отговорност. (Ларшон 
2010: 410) 

*** 
... нещастия по време на лов се 
случват всяка година и ако не е 
умрял човек, към виновните се 
проявява известна снизходителност, 
която се дължи на пристрастията, 
проявяващи се на село поради 
обърканата смесица от интереси, 
приятелства и роднинства. (Базен 
1984: 33) 

Власт-знание 
За него знанието бе върховна власт, 
която микога не би отстъпил. 
(Роуланд 2004: 156-157) 

*** 

 11



... винаги съм бил подозрителен към 
властта, организациите, докторите, 
психолозите и всякакви други 
„специалисти”, които си мислят, че 
са над всички останали. (Егеланд 
2010: 159) 

*** 
Трябва да осъзнаем, че 
индустриалното ни общество, с все 
по-могъщите си институции, с 
опианението си от растежа и 
технологиите, все повече и повече 
губи представа какви всъщност са 
истинските цели в живота. Трябва да 
се пробудим и да видим, че самата 
структура на обществото ни 
позволява възникването на подобни 
гигантски властнически образувания, 
образувания, които заживяват свой 
собствен живот и се превръщат в 
нещо повече от съставните си части. 
Целта ни днес, в двайсет и първи век, 
трябва да е разбиването на огромната 
концентрация на власт, не бива да 
позволяваме на разрушителните й 
сили да се развият. Ако го сторят, ще 
засмучат всички ни и ще ни 
унищожат. Аз обаче не съм 
оптимист. Властта има своя 
собствена логика на развитие и 
отлично знае как да предизвика най-
лошите страни на човешката 
природа. (Мартин 2010: 33). 

*** 
... владетелят е владетел само поради 
съгласието на онези, които 
управлява. (Дрюон 2010: 60) 

*** 
Най-богатият... не би могъл да се 
възползва от богатството си, освен 
ако не лиши другите от него, както и 
да бъде могъщ, освен ако не ги 
принизи... Най-красивият не е 
непременно най-умният; прекалено 

погълнат от себе си, той не е 
подготвен да мисли за другите и 
затова оценява заслугите според 
ласкателствата, с които го 
заобикалят. На най-мъдрия може да 
липсва решителност, за да наложи 
волята си, тъй като прекалено добре 
вниква в основанията на всекиго. 
Най-силният е склонен да се 
предоверява на силата си и да 
управлява чрез принуда, без да се 
вслушва в никого... 
Най-добрият оратор се нуждае от 
много време, за да претегля всяка 
своя дума. Той може да предлага, да 
излага, но не и да осъществява; 
ролята му не е да действа.  
... властта се състои в това, всеки да 
отстъпи частично от своята власт. За 
да има стойност, отстъпването 
трябва да бъде в разумни гранци и 
сободно прието. Истинската власт се 
изгражда върху съгласие; всяка 
друга мощ е несигурна. Няма нито 
величие, нито стабилност, ако 
царуваш над роби. (Дрюон 2010: 
100-102). 

*** 
Сред важните задачи на царете е да 
изградят такива институции, които 
да позволят на всекиго да поеме към 
най-подходящото за него състояние. 
(Дрюон 2010: 104) 

Власт, икономика 
Междувременно консултантите по 
производствената част започнаха да 
преструктурират работната сила по 
нов начин, да разделят екипи, които 
бяха работили заедно с години. 
Всичко беше част от стандартната 
шокова терапия. Посей объркване и 
страх, изкорени всичко старо, 
дезориентирай работниците, унижи 
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шефовете им, разделяй и владей. 
(Хейг 2010: 150). 

*** 
Финансовата сигурност не означава 
активно участие... Обикновените 
изпълнители ще ви бъдат 
признателни наистина, което не 
може да се каже за шефовете. Та вие 
им отнемате властта, а и сферите на 
влияние. (Лъдлъм 1998: 8) 

*** 
Правилното тълкуване, усетът е 
всичко, реалността е вторична по 
значение. Ние ще контролираме 
икономиката на цели страни, 
следователно и техните 
правителства... (Лъдлъм 1998: 273) 

*** 
Това е едновременно обединяване и 
конфликт между наличните 
финансови ресурси и каналите на 
влияние, по които те трябва да 
потекат. Докато холандецът, внукът, 
действа във вакуум от мрак, далечен 
и недостижим, Джулиан Гуидероне, 
синът на миропомазаното Пастирче, 
кръстосва света, подлагайки на 
проверка и предлагайки подкрепа на 
войните на Матарезе. Логично е да 
приемем, че единият не може без 
другия, но в действителност войните, 
готовите да приемат новата вяра, се 
доверяват ма омзи, когото виждат с 
очите си и познават. В крайна сметка 
влиянието взема превес над 
наличните парични средства по 
простата причина, че видението 
изглежда нещо познато. Фондовите 
борси по света подтвърждават 
аргументите ми, както в позитивен, 
така и в негативен смисъл. (Лъдлъм 
1998: 374) 

Власт, насилие 

Насилието води след себе си 
единствено насилие, а властта 
корумпира всички, които се опитват 
да се съединят с нея или да я 
използват. (Мартин 2010: 304) 

*** 
Партията се стреми към властта 
единствено за собствена изгода. Нас 
не ни интересува добруването на 
другите, интересува ни единствено 
властта, върховната власт... 
Много добре знаем, че никой не 
взема властта с намерение да я 
отстъпи. Властта не е средство, тя е 
цел. Диктатурата не се установява, за 
да се защити революцията, 
революцията се прави, за да се 
установи диктатурата. Целта на 
гоненията са самите гонения. Целта 
на изтезанията са самите изтезания. 
Целта на властта е самата власт. 
... властта е колективна. Отделният 
човек има власт само дотолкова, 
доколкото престава да бъде отделен 
човек... властта е власт над човешки 
същества. Над тялото – но преди 
всичко над съзнанието. Властта над 
материята, както ти би я нарекъл, е 
без значение. (Оруел 2005: 240-241) 

*** 
Властта се състои от причиняването 
на болка и унижение. Властта се 
състои от разчленяването на 
човешкото съзнание и слепването му 
отново във форма по твой избор. 
(Оруел 2005: 243) 

*** 
Силните винаги си въобразяват, че 
имат голяма душа и невероятно 
широки възгледи, които са 
недостижими за слабите, и че служат 
смирено на Бог, докато погазват 
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всичките Му закони. (Джон Адамс) 
(Демил 2007: 59). 

*** 
... след няколко години, подчинили 
напълно политиците, след някоя и 
друга дирижирана от Матарезе 
среща на високо равнище, и ние 
всички ще маршируваме под ударите 
на барабаните им, щастливи като 
безмозъчни добичета, докато не 
разберем, че заглъхнат ли, това ще 
означава, че за нас повече няма 
алтернативи. Ще купуваме онова, 
което те поискат да ни продадат, ще 
взимаме онова, което пожелаят да ни 
дадат... ще вярваме в онова, в което 
те ще поискат да вярваме... защото в 
противен случай... 
- „Тероризъм на управляващите”, 
страховито определение. 
- С фатален край, като всяка форма 
на тероризъм... Защото укрепят ли се 
веднъж, монопол тук, крупна 
корпорация другаде, навсякъде 
взаимосвързани конгломерати, те 
няма да търпят никаква опозиция. 
(Лъдлъм 1998: 54) 

Власт, пари 
(...) властта върви ръка за ръка със 
злоупотребата с власт (...) (Лосън 
2005: 306) 

*** 
Проблемът при богатите млади хора 
(...), е, че получавайки парите си 
наготово, те не осъзнават, че тези 
пари, макар и страничен продукт, са 
реален източник на власт и поради 
това им качество се превръщат в 
ужасна стока. (Лъдлъм 2002: 137) 

*** 
Привикването към парите не изисква 
големи усилия. (Лъдлъм 2002: 182) 

*** 
 (...) все по-дълбоко затъва в 
бюрократическите условности и е 
обзет изцяло от държавническа 
дискретност, което убива доверието 
и навява досада. (Делчев 1995: 191) 

*** 
(…) в такива случаи доводите са 
безпомощни — удряй по масата и 
въвеждай абсурда в закон. Това също 
е начин да се управлява. (Делчев 
1995: 274) 

Власт, политика 
(...) макиавелизмът рядко поразява 
целта: тоягите са по-ефикасни от 
деликатните механизми. (Нотомб 
2005: 92) 

*** 
Властта разваля характера. Властта 
примамва към злоупотреба (...). 
(Ренц, Пелзенер 2008: 303) 

*** 
Няма човек, който в своите действия 
да не е зависим от някого. 
Държавните служители зависят от 
волята на владетеля и в съотвествие 
с нея управляват народа. От начина 
на управление, избран от владетеля, 
зависи доколко подчинените му 
служители ще успеят да изпълнят 
задълженията си така, че народът да 
е богат и силен, а престъпленията – 
предотвратени. Но от кого зависи 
самия владетел? В „Книга на 
историята” се казва: „Управлявайки 
многомилионния народ, аз изпитвам 
чувството, че сякаш с изгнили юзди 
в ръцете и облят в хладна пот се 
мъча да направлявам впряг от шест 
буйни коня”. Тези думи означават, че 
на света няма човек в по-опасно 
положение от това на владетеля. 
Когато между обикновените хора и 
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владетеля съществува единство, те са 
народ и управник. Когато между тях 
има разединение, те са врагове. А 
границата между единството и 
разединението е тънка като косъм и 
затова онзи, който умее да я 
контролира, се нарича управник, а 
онзи, който само налага личната си 
воля, се нарича самотен тиранин. Ето 
защо може да се каже, че владетелят 
зависи единствено от волята и 
доверието на народа. За владетеля 
доверието на народа е онова, което е 
коренът на дървото, маслото за 
лампата, водата за рибата, нивата за 
селянина, стоката за търговеца. Без 
корен дървото изсъхва, без масло 
лампата угасва, без вода рибата 
умира, без нива селянинът загива от 
глад, без стока търговецът се 
разорява. А загубили доверието на 
народа владетелят пада. Това е 
закон, който действа без изключение 
и неговите печални последствия не 
могат да бъдат избегнати от никого. 
Такава е била от най-древни времена 
заплахата, грозяща съдбата на всеки 
владетел... (Шъ 1985: 38-39). 

*** 
... „Който се учи на калиграфия, хаби 
хартия, който се учи на медицина, 
похабява хора.”... Когато стремящите 
се към слава на този свят се хвърлят 
да изявяват способностите си в 
политиката и управлението, без да 
имат достатъчно знания и опит, те 
похабяват несравнимо повече хора, 
отколкото неуките лекари... 
политиката похабява повече хора, 
отколкото медицината. (Шъ 1985: 
57) 

*** 
В политиката, както и в мафията, 
най-хубавите подаръци се раздават 
на върха. (Мелцер 2004: 37). 

*** 
... Лиланд Манинг е добър човек. 
Дори изключителен човек. Като 
всеки друг човек обаче – особено 
щом се кандидатира за властта – той 
ще излъже право в лицето, когато се 
налага... колко американски 
президенти си виждал в затвора? А 
колко по-нископоставени асистенти, 
които се кълнат, че са невинни? 
За пръв път не отговарям. 
Именно... Свалянето на президент е 
като събарянето на сграда – съвсем 
малко експлозив и много гравитация. 
(Мелцер 2006: 105) 

*** 
Не харесвам институции, които стоят 
над нормалния парламентарен 
контрол. Това е покана за 
злоупотреба с власт, независимо 
колко добри са намеренията. 
(Ларшон 2010а: 393) 

*** 
Властта води до поквара. 
Абсолютната власт – до абсолютна 
поквара. (Райх 2010: 48) 

*** 
... един владетел не може да бъде 
винаги милостив, а трябва да е 
твърд... Понякога дори суров, за да 
си извоюва уважение. Иначе може да 
изглежда просто слаб, по-склонен да 
бъде обичан, отколкото да ръководи 
и после да става лесна плячка на 
всеки лицемерен заговорник, който 
му се изпречи... знам, че независимо 
колко добри съветници... имам, аз 
единствен решавам участта си. 
(Ръдърфорд 2010: 128) 

*** 
Същността на олигархичното 
управление не е властта да се 
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предава от баща на син, а да се 
съхраняват определени възгледи и 
определен начин на живот, наложени 
от мъртвите на живите. Една 
управляваща група остава на власт, 
докато може да посочва 
наследниците си. Партията не се 
стреми да обезсмърти потомството 
си, а да обезсмърти сама себе си. 
Няма значение кой държи властта, 
стига йерархичната структура да се 
запази непроменена. (Оруел 2005: 
190) 

*** 
По дефиниция... върхът на властта 
винаги и навсякъде е рай за безумци 
и безумно поведение... Няма 
значение как се нарича или как 
изглежда отвън – вътре е задушно и 
мрачно, плодорона почва за 
прогресираща лудост и все по-
опасно бягство от действителността. 
(Демил 1999: 297) 

Война 
Те били видели войната (...) Онова 
насилие, което човек може да 
упражни върху друг човек. То може 
да повреди съзнанието. (Престън, 
Чайлд 2003: 119) 

*** 
Денят, в който умре и последният 
учител по фехтовка, ще отнесе в 
гроба всичкото благородство и 
почтенност, които носи със себе си 
древният бой на човек срещу 
човека… Ще остане място само за 
пушки, ножове, засади и удари в 
гръб. (Перес-Реверте 2001:39) 

*** 
Покажи ми война, в която няма 
жертви и аз ще ти покажа пътя към 
мигновеното поражение... (Мартин 
2010: 52) 

*** 
… не можеш да спечелиш битка, ако 
врагът ти поне в някои отношения не 
е предвидим. (Бери 2007: 254) 

Време 
Странно нещо е времето. Тежи най-
силно върху онези, които имат най-
малко от него. (Колдуел, Томасън 
2005: 15)  

*** 
Синът е обещанието, което времето 
дава пред всеки мъж, гаранцията за 
всеки баща, че смятаното от него за 
драгоценно някой ден ще бъде 
обявено за глупост, и че онзи, когото 
обича най-много на този свят никога 
няма да го разбере. (Колдуел, 
Томасън 2005: 11)  

*** 
Времето убива всичко, както е казал 
Вергилий. (Престън, Чайлд 2006а: 
38) 

*** 
(…) времето наистина лекува всички 
рани, но оставя грозни и неприятни 
белези. (Ролинз 2002: 76) 

*** 
Времето е буря, в която всички ние 
загиваме (...) (Престън, Чайлд 2003: 
36) 

*** 
Времето е само сянка на света на 
фона на Вечността. (Джером 1982: 
158) 

*** 
Алберт Айнщайн е казал, че 
разликата между миналото и 
бъдещето е само една „закостеняла и 
упорита илюзия”. Времето е само 
поредното измерение, също като 
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разстоянието. Всички ние без 
проблем поглеждаме напред и назад 
по кой да е път. Защо да не 
поглеждаме и по остта на времето? 
(Ролинз 2008: 250) 

Възможности 
Онези, които не могат да вършат 
нещо, го преподават, а тези, които не 
могат да преподават, стават критици. 
(Престън, Чайлд 2006а: 34) 

*** 
Никой не може да тича преди да се е 
научил да ходи. (Мариани 2007: 107) 

*** 
Успехът ги насърчава: те могат, 
защото мислят, че могат. – Вергилий 
„Енеида” (Сантуш 2009: 49) 

*** 
Онова, което не е възможно, не 
подлежи на избор – Жан-Пол 
Сартър. (Крайтън 2007: 7) 

*** 
Единствено незнанието, че може да 
има и друга възможност ме крепеше 
в живота. Липсата на предпочитания 
у мен беше като бездна: нищо не ме 
интересуваше, нищо не ме 
възлнуваше... (Барбери 2009: 35) 

*** 
Възможността да се случи нещо се 
определя от силата на съвкупността 
от явления. Колкото по-силна е 
съвкупността, толкова по-вероятни 
явления могат да настъпят в нея. 
(Лем 1979: 150). 

Възраст 
Да се отречеш от възрастта си е все 
едно да се отречеш от живота си. 
(Перес-Реверте 2001: 83) 

Възход и падение 

... след боговете и героите винаги и 
неизбежно идват посредствените 
хора, страхливците и глупаците. 
(Перес-Реверте 2001: 142) 

Въображение 
(...) въображението само по себе си 
ражда тайни (...) (Макюън 2009: 12) 

Вяра 
Когато нещата стигнат до абсурд, 
логиката и здравият разум не 
помагат. Тогава остава да се вярва. 
(Делчев 1995: 163) 

*** 
Онова, в което вярваме (...), формира 
и онова, кoето виждаме. (Престън, 
Чайлд 2006а: 20) 

*** 
... тя усещаше как идеята за едно 
лишено от божие присъствие 
съществуване, за една лишена от Бог 
вселена й се струва все по-
убедителна. Може би всички 
потъваме във вечната забрава, а 
може би ни чака нещо още по-лошо. 
Необятна и непроходима пустош, 
простираща се под бялото небе – 
място, където часът винаги е 
„никога”, посоката е „никъде”, а 
спътниците ти са „никои”. С други 
думи, нещо като познатото старо 
„Дето те няма”... (Кинг 2010а: 14-15). 

*** 
... и най-големите армии и флотилии 
са нищо, когато хората не вярват в 
нищо. Богатството на империята 
покварява хората и властите и те не 
могат да се сравняват с онези, които 
вярват в нещо по-висше от търбусите 
си и които почитат Бог, а не златото. 
(Демил 2010: 152) 

*** 
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Не бе особено ангажирана с правила 
и завети, забрани, догми и тем 
подобни... смяташе, че църквата – 
като институция – е отчасти опит на 
човечеството да постави вярата в 
някаква система. Според нея 
съществувала една по-велика истина. 
Истина, до която не е успяла да се 
докосне нито църквата, нито 
Библията (нито пък каквато и да 
било друга религия или учение). 
(Егеланд 2010а: 63) 

*** 
Понякога... е по-добре да живееш с 
вярата, вместо да се сблъскаш с 
голата истина. (Егеланд 2010а: 147) 

*** 
Вярата е признание за Божието 
съществуване. Религиите поставят 
всичко това в система. (Егеланд 
2010а: 153) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г 
 

Гении, гениалност 
Колкото и да си способен... 
притежаваш недостатъка, присъщ на 
всички гении. Вярваш, че онова, 
което си сътворил, е безпогрешно, 
защото създателят не би могъл да 
сгреши. (Лъдлъм 1998: 303) 

Героизъм, герои 
... няма герой, който да изглежда 
такъв в очите на своя слуга. (Джером 
1982: 158) 

Глад 
За онзи, който не познава апетита, 
първото ухапване на глада е 
едновременно болка и озарение. 
(Барбери 2009: 35) 

*** 
Няма подходящи думи за 
страданието, причинявано от глада. 
Налага се и днес да продължавам да 
показвам на глада, че съм успял да 
му избягам. Откакто вече не трябва 
да гладувам, аз буквално изяждам 
самия живот. Чувствам се пленник 
на вкуса на хараната, когато ям. 
Откакто съм се върнал от лагера у 
дома – от 60 години насам, аз ям, за 
да не умра от глад. (Мюлер 2010: 22) 

Глобализация 
Ражда се... глобално село, само че 
разделено на две. По-бедната 
половина страда, а по-богатата 
импортира тези страдания чрез 
телевизията и отдалеч им съчувства. 
Вече дори е ясно, че така не може да 
продължава и все пак продължава. 
(Лем 1979: 143) 

Глупост 
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(...) когато се подканя към ненужни 
настъпления, едно-единствено нещо 
е в истинско настъпление – 
глупостта. А глупостта, както се 
знае, вещае поражение, не победа. 
(Делчев 1995: 102) 

*** 
(...) глупостта, както липсата на 
любопитство, е порок. Форма на 
мързел. В истинския свят решенията 
винаги се взимат в условия на 
несигурност. Познанието винаги е 
частично. (Лъдлъм 2006: 275) 

*** 
(...) глупостта, когато не е наивна, 
също трябва да се документира. 
(Делчев 1995: 172) 

*** 
(...) по-добре е, когато глупаците и 
подлеците те ругаят — ще се 
провалиш, ако започнат да те хвалят. 
(Делчев 1995: 205) 

*** 
Само много незрелите и много 
глупави хора се впечатляват от 
покварата (...) (Смит 2006: 69) 

*** 
След като за тая наука няма 
невъзможни неща, след като тя може 
да произвежда неизвестни величини 
от известните и от имагинерните да 
добива реални, тогава защо да не е 
възможно да разрешим и една такава 
задача: шофьорът на господин 
министъра на социалната политика е 
на 40 години, три месеца и 12 дена, а 
мостът в град Квебек в Канада е 
дълъг 577 м. Следователно, колко 
жълтъка трябва да се разбият в една 
супа с фиде за четирима души на 
различна възраст, като се има 
предвид, че ширината на коловоза на 

босненската теснолинейна 
железница е 0,70 м? (Нушич 1990: 
125). 

*** 
Няма по-голям глупак от стария 
глупак... (Уилямс 2004: 107) 

*** 
... причината да се тревожиш 
непрекъснато – по-точно 
непрекъснато да усещаш смразяващ 
страх – е, защотот си умен... 
Глупавите хора не се тревождат 
много-много... умните хора имат 
много по-силно развито въображение 
от глупавите... по тази причина 
умните хора затъват в тревоги и 
страхове. Тревогата... страхът... това 
са все пгрешни употреби на 
въображението ни. (Андрюс 2010: 
62) 

*** 
Имаше точка, когато глупостта 
ставаше непредсказуема, както при 
смъртно ранено животно, което още 
не съзнава, че животът му е свършил. 
(Милс 2003: 50) 

*** 
Глупостта и непредсказуемостта 
бяха свързани. (Милс 2003: 190) 

*** 
... единственият глупав въпрос е 
незададеният. (Кинг 2010а: 41) 

*** 
Глупостта е скъпоценен дар... Тя 
закриля като шапка-невидимка. 
Глупостта изобщо не забелязва 
опасностите, пред които интелектът 
е безсилен. (Ремарк 1983: 158) 

*** 
... стар покерджийски лаф: ако се 
огледаш наоколо и не забележиш 
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будалата, значи си ти. (Айслър 2005: 
268) 

*** 
Най-характерната форма на 
човешката глупост е да забравиш 
какво се опитваш да направиш – Фр. 
Ницше. (Демил 2007: 125) 

*** 
Да се разговаря с вол е невъзможно 
не защото той не иска, а поради 
липсата му на интерес към всичко, 
което не е трева, поради отсъствие на 
такъв интерес. (Базен 1984: 52) 

Гняв 
(...) гневът не разсъждава (...) 
(Лъдлъм 2006: 75) 

*** 
Ако не контролираш гнева си, гневът 
ти ще контролира теб. (Кинг 2010: 
415) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д 
 

Дарба 
... искрица следователска дарба, на 
която в изкуството съответства 
вдъхновението. Способност да се 
извлича същественото от грамадата 
факти. (Лем 1979: 155) 

Движение 
(...) има тънка разлика (...) между 
негативния тласък и позитивното 
теглене напред. (Кук 2007: 116) 

*** 
Да вървиш не значи да маршируваш. 
(Базен 1984: 25) 

Девизи, максими 
Ако повече ръце помагат, товарът 
олеква. (Патерсън, Ледуидж 2009: 
259) 

*** 
Упорствай, докато не умреш. 
(Патерсън, Ледуидж 2009: 259) 

*** 
Търпението е добродетел на 
мъдрите... (Сантуш 2009: 352). 

*** 
Никога няма да се спънеш, ако си на 
колене. (Патерсън 2005: 67). 

*** 
Да мислиш, не значи, че знаеш... 
(Патерсън 2005: 97) 

*** 
Спомних си една поговорка за 
Вашингтон: „Наведеш ли се, ще те 
смачкат, изправиш ли се, ще те 
застрелят”. (Патерсън 1996: 14) 

*** 
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Както пее Били Холидей, Бог да 
благослови детето, то оправдава 
греховете ни. (Патерсън 1996: 29) 

*** 
Пази вярата си и преследвай 
неизвестния край. Оливър Уендел 
Холмс е казал това. (Патерсън 1996: 
29) 

*** 
Алчността е винаги късогледа. 
(Уилямс 2004: 143) 

*** 
Омразата ражда суеверие, а 
суеверието – омраза. (Уилямс 2004: 
150). 

Дейност, работа 
Обикновените дейности не 
противоречат на възвишените. 
(Нотомб 2005: 70) 

*** 
... да се говори за работа, е лесно, 
трудното е тя да се върши. Да се 
върши работа е лесно, трудното е тя 
да се завърши. (Шъ 1985: 75) 

*** 
... всичко, което вършим, има 
значение и пряко влияе върху всички 
нас. (Андрюс 2010: 104). 

Действие 
... всяко действие, което при 
извършването му ни се струва 
спасително или благотворно, 
съдържа в себе си кълна на някаква 
болезненост или печален отзвук. 
(Дрюон 2010: 141). 

*** 
Прилагането на решения от ХХ век 
към проблеми от XVII век 
предполага или пълен успех, или 
пълен хаос; средно положение няма 

– д-р Орвил Хорн. (Престън, Чайлд 
2008а: 5) 

Демагогия 
Подобно на повечето ловки демагози 
той никога не подценяваше 
склонността на тълпата да приема 
най-невероятното и абсурдното за 
чиста монета. (Кинг 2010а: 44) 

Демокрация – за и против 
... предпочитам да бъда управляван 
от Цезар или Бонапарт, които винаги 
мога да се опитам да убия, ако не ми 
харесват, отколкото да гледам как 
моите занимания, нрави и компания 
се решават от вота на кварталния 
бакалин... (Перес-Реверте 2001:141) 

*** 
Демокрацията не може да си позволи 
открито профилактично избиване, но 
може да си затвори очите пред 
убийствата, вършени от хора на 
правителството с ограничена 
отговорност и при дискретно 
упражняван контрол. Това вече не са 
някогашните публични екзекуции, 
репресии, санкционирани от 
държавата, а конструктивен терор 
per procura (лат. – по неофициален 
ред) (Лем 1979: 143-144). 

Деца 
Въпреки всичките прегрешения и 
пакости, които вършат, децата 
съвсем не са безполезни същества. 
Те не са безполезни, когато запълват 
нечие пусто сърце; не са безполезни, 
когато по техния призив слънчевият 
лъч на любовта внезапно озарява 
заоблаченото от грижи лице, не са 
безполезни, когато с малките си 
пръстчета изглаждат бръчките и ги 
превръщат в усмивки. (Джером 1982: 
24) 

Диктатура 
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Тъй като всяка диктатура поражда 
страх и несигурност дори и в 
редиците на своите привърженици, 
особено сред подчинените, понеже 
превръща правото в субективно 
поятие, което може да се обърне 
срещу всекиго, ако делата му не са 
вече в съответствие с изменящите се 
идеи. Кан използваше страхливостта, 
която заедно с жестокостта е 
логическа последица на всяка 
тирания. (Ремарк 1983: 31). 
Добро, зло, доброта, добродетел 

(...) бляскавата същност на 
божествената природа е невъзможно 
да бъде постигната, без 
предварително да си изпълнен с 
доброта. Злото е заплашително 
защото е лесно осъществимо и всеки 
може да му се поддаде; резултатите, 
макар отрицателни и разлагащи, се 
получават и изразяват по-лесно. 
Нещата са съвсем логични: след като 
всички хора имат една и съща 
природа, те разполагат със същата 
енергия или сила. Последната може 
да бъде използвана в положителен 
или отрицателен аспект. (Сенклер 
2006: 100-101) 

*** 
Мислим, че сме твърде модерни, за 
да говорим за злото. Предполага се, 
че всичко е продукт на социални, 
психологически или исторически 
сили. И след като установиш кои 
точно са силите, злото сякаш изчезва 
от картинката (...) Обичаме да се 
правим, че не говорим за злото, 
защото сме надживели тоя род 
обяснения. Като членове на древно 
племе, които се кланят на фетиши, 
си мислим, че като не споменаваме 
името, нещото, за което се отнася, 
ще изчезне. (Лъдлъм 2006: 25) 

*** 
(...) не всяко зло има лице. (Лъдлъм 
2006: 26) 

*** 
(...) първата грижа при правенето на 
добро е да се избегне причиняването 
на зло. (Лъдлъм 2006: 116) 

*** 
(...) и в областта на злото не можеш 
да се издигнеш без характер и 
умение. (Делчев 1995: 426) 

*** 
(...) основната отличителна черта на 
безкористната доброта е стремежът 
да бъдеш неузнаваем, непознаваем, 
невидим, неподозиран, защото 
заявеното добро никога не е 
безкористно. (Нотомб 2005: 47) 

*** 
... не беше добър човек. Добрите 
хора не управляваха най-големия 
световен производител на никел. 
Добрите хора не съумяваха да 
натрупат богатство от двайсет 
милиарда долара, и то след краха на 
фондовата борса. Добрите хора, 
израсли в бедност, не се издигаха до 
пръв съветник на президента и 
нямаха шанса да бъдат сред тримата 
кандидати за мястото му на 
следващите избори. Не и в Русия. В 
Русия добрите хора ги смачкваха, 
сдъвкваха и изплюваха. (Райх 2010: 
301) 

*** 
Всички полета (на шаха – б.м.-Б.И.) 
са сиви..., оцветени от съзнанието за 
Злото, което постепенно добиваме в 
резултат на натрупания опит, 
съзнание колко стерилно и 
несправедливо може да бъде 
понякога това, което определяме 
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като Добро... Сетембрини, героят от 
„Вълшебната планина”... казваше, че 
Злото е блестящо оръжие на разума 
срещу силите на мрака и грозотата. 
(Перес-Реверте 2001а: 362). 

*** 
... цитира Волтер – „Да си добър 
само за себе си, значи да не си добър 
за никого”. (Базен 1984: 73) 

Доверие (и власт) 
(…) един от белезите на нашето 
време е недоверието към човека. Как 
инак да си обясня, че вместо да ни 
осведомяват за онова, което става, 
вестниците, радиото и 
политическите лица предпочитат да 
ни агитират? (Делчев 1995: 92) 

*** 
Понякога истината е най-краткият 
път към доверието. (Лосън 2006: 128) 

*** 
Пътеводителя! – извиках аз 
презрително. – Ти още малко ще 
започнеш да вярваш и на вестници! 
(Джером 1982: 75) 

*** 
... доверието се гради върху 
оптимизма, то е наслагване на сенки. 
Три измерения не можеш да им 
придадеш... (Лъдлъм 1998: 112) 

Дух и тяло 
Фехтовката е като причестяването... 
Трябва да се практикува в 
съответното разположение на тялото 
и духа. Нарушаването на този 
върховен закон носи в себе си 
наказанието. (Перес-Реверте 2001:16) 

Душа 
Душата (...) не е нищо друго освен 
измислица, прекрасна илюзия, 
родена от горещото ни желание да 

избягаме от неизбежността на 
смъртта. (Сантуш 2010: 83) 

Дълг 
Дългът е източник на сигурност, 
някакъв ресурс, на който винаги 
може да се разчита. Също като 
парите. (Конъли 2009: 111). 

Държава 
Държавата влияе така на лоялните 
служители. Започват да се чувстват 
едно цяло със системата. Сякаш 
системата това са самите те. Което 
не е толкова далеч от истината. 
(Егеланд 2009: 83). 

*** 
… проблемът със ситемата беше в 
лошата комуникация, защитните 
стени между агенциите и лоша 
институционална памет. (Демил 
2010: 293). 
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Е 
 

Език и смисъл 
Думата носи със себе си своя 
атмосфера и обладава понякога 
особена вътрешна сила, която не се 
изчерпва с нейното пряко значение. 
(Делчев 1995: 121) 

*** 
(…) словото носи със себе си 
атмосфера и води понякога до 
неочаквани асоциации, поради което 
и отрицателното сравнение все пак е 
сравнение. (Делчев 1995: 158) 

*** 
Думата „кауза” е олтар на незнаен 
бог – Уилям Джеймс. (Крайтън 2007: 
7) 

*** 
Който обяснява постъпките си, в 
същото време сам се убеждава, че е 
прав... а на следващия ден ще ви се 
сърди, че ви се е доверил. В някои 
случаи това, че знаеш, съвсем не ти 
дава никакви права, дори ограничава 
правото, което вече имаш. (Базен 
1984: 152) 

Език и култура 
(...) първата проява на култура е 
умението да се говори на хубав 
майчин език (...) (Делчев 1995: 48) 

*** 
... без езук човек е нищо. С език, 
светът е негов. (Егеланд 2010: 282) 

*** 
На сърцето ти лежи старговорът с 
цялата му неяснота и ненужни 
оттенъци в значението на думите. Не 
схващаш красотата от 

унищожаването на думите. Знаеш ли, 
че новговор е единственият език в 
света, чийто речник обеднява всяка 
година?... Не разбираш ли, че 
главната цел на новговор е да 
ограничи мисълта? Накрая ще 
направим престъпмисълта 
практически невъзможно, защото 
няма да има думи, с които да се 
изрази. Всяко понятие, което изобщо 
ще е необходимо ще се изразява 
само с една дума със строго 
определено значение, а всички 
допълнителни значения ще бъдат 
заличени и забравени... С всяка 
година думите ще стават все по-
малко и обхватът на съзнанието 
постоянно ще се стеснява... 
Чосър, Шекспир, Милтън, Байрон – 
ще съществуват единствено 
изданията им на новговор и те не 
само ще са променени, а и напълно 
противоположни на онова, което са 
били. Дори литературата на партията 
ще се промени. Дори лозунгите ще 
се променят. Нима може да има 
лозунг като „свободата е робство”, 
когато понятието за свобода ще е 
унищожено? Целият процес на 
мислене ще е различен. Фактически 
няма да има мислене, както го 
разбираме сега. Правоверността не 
означава мислене, а липсата на 
необходимост от мислене. 
Правоверността е безсъзнателност. 
... Сайм ще бъде изпарен. Прекалено 
е интелигентен. Вижда прекалено 
ясно и говори прекалено разбираемо. 
Партията не обича такива хора. 
Някой ден той ще изчезне. (Оруел 
2005: 50-51) 

*** 
Как да докаже човек, че не е 
невменяем. Отрицателно твърдение 
просто не се доказва. (Бърк 2001: 52) 
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*** 
Множество мъже... и жени са 
успявали да псотигнат подобни 
промени през вековете. И не 
насилието е водело до най-
съществените сред тях. Често по-
голям успех са имали думите...В 
действителност думите са 
истинското оръжие за масово 
унищожение. (Бери 2007: 174) 

*** 
… словото е зараза, която 
усамотението естествено не познава, 
но от която общуването трудно се 
отбранява. (Базен 1984: 150) 

Емоции 
... внезапно осъзнах, че отново 
изпитвам някакво желание, което 
надхвърляше първичния инстинкт и 
се докосваше до лабиринта на 
емоциите, където господствуват 
безмълвните миражи и законът 
отстъпва на заден план. (Ремарк 
1983: 148) 

*** 
... нищо не е по-сурово и по-
несправедливо от човешката 
действителност; хората живеят в 
свят, където думите, а не делата имат 
власт, където върховната 
компетентност е умението да 
боравиш с езика. (Барбери 2009: 50). 

*** 
Съжалението по невъзможни неща 
може само да те убие по-лесно. (Бери 
2007: 303) 

Етика 
(...) ние сме общество без етичен 
резерв. (Делчев 1995: 328) 
 
 

Ж 
 

Желание 
Дори и годините да са охладили 
желанието му, то продължава да тлее 
в спомените му. (Егеланд 2009: 186) 

*** 
Вместо да се погубват от желания, 
хората ще направят по-добре ако се 
задоволят със своите потребности. В 
свят, където хюбрисът на желанието 
бъде обуздан, може  да се породи 
нова обществена организация, без 
борби, потисничество и зловредни 
йерархии. (Барбери 2009: 9) 

*** 
Нещата, които истински искаме и за 
които сме готови да положим 
усилие, обикновено се случват, но не 
непременно така, както сме си 
представяли. (Дрюон 2010: 69) 

Жена 
(...) една недоволна съпруга би 
причинявала болка, както гнойта в 
костите. По-добре е да се спи на 
покрива, отколкото с мърмореща 
жена в една къща. Да имаш властна и 
нетърпяща възражения жена е точно 
толкова лошо нещо, колкото ако 
някой застане при порливен дъжд 
под капещ улук. (Ренц, Пелзенер 
2008: 102) 

*** 
Тя е слязла при нас от лунните 
кратери, от праисторическите 
глъбини на чистата глупост, 
наивността и свещенната простота, 
за която ние, останалите, отдавна сме 
изгубили представа. Тя е чиста както 
в първия ден на сътворението. 
Съвършенният образ на жена. Тя не 
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си прави труд за нищо, тя не познава 
съмнението, тя съществува и това е 
всичко. (Ремарк 1983: 158) 

Живот 
(...) вярваше, че утехата, а не хлябът 
крепи живота. (Кинг 2009: 43) 

*** 
Когато животът клони към 
привършване, всяка радост вълнува 
ни двойно. (Шъ 1985: 85) 

*** 
… ако спасиш един живот, все едно 
си спасил целия свят. Ако погубиш 
един живот, все едно си погубил 
целия свят.  (Грегъри, Тинтори 2007: 
236) 

*** 
„Крачи трезвомислещ в живота, 
преди изкуфялата старост с хихикане 
от сцената да те свали”. Александър 
Поуп... (Кристофър 2008: 173) 

*** 
… животът не е нищо друго освен 
непрекъсната поредица от 
възможности за оцеляване. (Маркес 
1979а: 96) 

*** 
Натрупа достатъчно спомени, за да 
оправдае живота си, макар те да 
съставляваха единственото 
богатство, с което разполагаше... 
(Перес-Реверте 2001:68) 

*** 
Да говорим за онова, което ни е 
останало! За нощта, звездите, 
искрицата живот, която все още 
трепти в нас, а не за миналото. 
(Ремарк 1983: 154) 

*** 

... животът не е честен, но пък и не 
би трябвало да награждава 
предателството и да плаща мизерни 
заплати за верността. (Демил 2010: 
285) 

*** 
Животът е лудница с глазура. 
(Егеланд 2010а: 54) 

*** 
Животът е просто отлагане на 
неизбежното. (Егеланд 2010а: 287) 

*** 
Всичко, свързано със същността на 
живота, е естествено трагично, 
защото нищо във Вселената не се 
ражда, без привличането на две сили, 
всяка ненаситна за другата, 
поглъщащи се в сливането си, за да 
създадат трета, в която да угаснат. 
От друга страна, истинската радост и 
жизненост съществуват единствено и 
само за и в тази прегръдка. (Дрюон 
2010: 41) 

*** 
След като и без това всеки изживява 
в себе си едно заточение до живот, 
защо поне да не свикне с това! (Базен 
1984: 152) 

Житейска философия 
... в повечето случаи най-простият 
отговор е най-добрият. (Милс 2005: 
273) 

*** 
Огледа се. Светът беше пълен със 
статуи, досущ като него навремето. 
Толкова много хора вече не могат да 
помръднат, не знаят дори как да 
започнат да се движат в която и да 
било посока, назад, напред, нагоре, 
или надолу, защото животът ги е 
жилил, хапал, зашеметявал и 
блъскал, докато изпаднат в мраморно 
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мълчание... Не забравяй – навремето 
и ти беше изсечен от лед и камък 
като тях, готов да бъдеш изложен на 
показ в стъклена витрина. Но тогава 
изкрещя и запя вътре в себе си, а 
едното ти око примигна! Сетне 
другото! После пое дъх и извика 
гръмко: „Живот”, размърда пръст и 
крак и полетя обратно в експлозията 
на живота! (Бредбъри 2009: 17-18). 

*** 
… дори реалистите имат мечти, а 
възрастните хора са и суетни. 
(Форсайт 1999: 119) 

*** 
Непоносима е тази висяща празнота 
на все още нестаналото, която ни 
посочва безполезността на битките. 
(Барбери 2009: 87) 

*** 
... да имаш добро сърце, не значи, че 
имаш здрав разум. (Базен 1984: 56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З 
 

Забрава 
(...) единствената истинска смърт – 
забравата (...) Забравата е гигантски 
океан, в който плува един единствен 
кораб – паметта. За огромната част 
от хората този кораб представлява 
жалка черупка, която се наводнява 
при най-малкия повод и чийто 
безскруполен капитан мисли само за 
икономии. Знаете ли какво се крие 
зад тази гнусна дума? Ежедневното 
пожертване на онези членове от 
екипажа, които са смятани за 
излишни. И знаете ли кои са смятани 
за излишни? Мръсниците, 
досадниците, кретените? Съвсем не: 
зад борда биват изхвърляни 
ненужните – които вече са били 
използвани. Те са ни дали най-
доброто от себе си, така че вече 
нищо не може да се очаква от тях. 
Няма пощада: да разчистваме и 
хайде, зад борда! Океанът ги 
поглъща неумолимо. (Нотомб 2005: 
164) 

Загуба 
Загубата е като смъртта. Навестява 
всекиго и не бива да я оставяш да 
владее живота ти. (Бърк 2001: 156) 

Закон и правосъдие 
Законът за всемирната гадост 
предупреждава, че когато ти се 
случат две много хубави неща 
наведнъж, това вероятно е 
съвпадение. Но когато ти се случат 
две много гадни неща, между тях 
има прака връзка – само трябва да я 
намериш. (Хейг 2005: 217) 

*** 
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Важното беше никой да не забравя, 
че законът е бял. Темида може да е 
сляпа, но законът – не е. 
Правосъдието е въпрос на 
аспирации, а законът – на действие. 
Законът е реален. Носи униформа и 
оръжие. Смърди на пот и тютюн. 
Шофира голям автомобил със звезди 
по вратите. 
За белите има правосъдие, за черните 
има само закон. (Конъли 2009: 68). 

*** 
... за да осъзнае човек цялата 
жестокост на Наказателния кодекс 
към бедняците, несретниците, 
клошарите, лентяите – всички 
потенциални обитатели на 
Департаменталния дом (с други 
думи, приюта за бедни). Смята се, че 
всички те, когато са навън, 
постоянно заплашват спокойствието 
и чистата съвест на имащите. (Базен 
1984: 72). 

Здраве 
(...) здравето изобщо и душевното 
здраве в частност са възможни само 
в движение. (Делчев 1995: 175) 

Здравеопазване, медицина, 
заболеваемост, смъртност, лекари, 

лeчение 
Изведнъж бе станало възможно за 
него наистина да практикува онзи 
вид медицина, който бе учил в 
медицинското училище, където 
нуждите на пациента засенчваха 
мистериозното господство на 
размера на здравните осигуровки. 
(Кук 2007: 9) 

*** 
Този човек беше високомерен. От 
онези лекари, които не се съмняват, 
че всичко, което правят, е 
благородно, тъй като смисълът на 

живота им е да се посветят и да се 
жертват. Това бе едно злощастно 
чувство за безгранични правомощия. 
(Кук 2007: 168) 

*** 
Освен благополучието и 
автономността на пациента, 
принципът на социалната 
справедливост е основата, която 
поддържа лекарският 
професионализъм на двадесет и 
първи век. Практикуването на 
обслужваща медицинаи е 
абсолютната противоположност на 
опита да се елиминира 
дискриминацията в 
здравеопазването, което е ключът за 
социална справедливост. (Кук 2007: 
201) 

*** 
Няма милосърдие. Няма правосъдие. 
Когато парите говорят – смъртта 
слуша. (Кук 2007: корица). 

*** 
Лечителството винаги е власт. 
Властта винаги е изкушение... (Кук 
2009: корица) 

*** 
... притежаваше изненадващо 
неортодоксални възгледи за 
лекарското изкуство. Смяташе, че 
лекарите губят търде много време в 
опити да изровят точно какво се е 
случило на пациента, преди да 
приложат подходящо лечение. 
Разбира се, така и трябваше да бъде 
според учбника с инструкции, 
проблемът беше само, че докато 
лекарите умуват, пациентът рискува 
да си отиде. В най-лошия случай 
лекарят можеше да заключи, че 
случаят е бил безнадежден и затова 
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лечението е преустановено. (Ларшон 
2010а: 10-11) 

*** 
Да не дава господ да влезеш в 
болница. Там от несполучливо 
лечение си отиват повече хора, 
отколкото от рак на гърдата, спин 
или автомобилни катастрофи... 
медицинските грешки са сред 
десетте най-често срещани причини 
за смъртност в Америка. (Патерсън, 
Петро 2007: 124) 

*** 
Само една от около десет болнични 
грешки изобщо се съобщава. 
Повечето пропуски не са фатални, 
тъй че проблеми няма. Пациентът 
оцелява и се прибира вкъщи. Но 
дори и когато умират пациенти при 
неясни обстоятелства, хората до 
такава степен обожествяват 
лекарите, че просто приемат на 
юнашко доверие всичко, което им се 
каже. (Патерсън, Петро 2007: 168) 

*** 
Знаете какво е адми-ни-стра-ция! Без 
име, без адрес, без обществена 
осигуровка, няма кой да поеме 
разноските... По едно време мислех, 
че писарушката от приемната ще го 
изхвърли. За щастие беше загубил 
доста кръв и много добре направи, че 
припадна, или пък се престори, за да 
го обслужат спешно, без да е 
посочил гражданското си състояние.  
Сестрите го разсъблякоха пред мен и 
претърсиха дрехите му. Намериха 
само един швейцарски нож с осем 
остриета и една свирка. Никакви 
документи. Никакви пари. Никаква 
татуировка. Нито един изваден зъб, 
нито дори пломба. Ръст нормален. 
Никакви особени белези с 
изключение на изобилната брада и 

коса, които могат да бъдат отскоро и 
само да служат за маскировка. От 
бельото са били изрязани всички 
марки, само на вътрешната страна на 
един от джобовете на синия му 
гащеризон намерихме името на 
производителя. (Базен 1984: 36-37) 

*** 
Без да е близък приятел, поради 
дългите години с изплезени над 
млечните зъби езици, термометри, 
тръскани заради ангини и шарки, 
заверявания на здравни книжки, да 
не споменавам и едно разрешение за 
погребение, той все пак е свой човек. 
Неизменно той изпраща болните в 
болницата..., придружава ги, 
присъства на операции, на раждания, 
може да влиза по всяко време в 
отделенията. (Базен 1984: 39) 

*** 
Санитарят се отегчава, той е свикнал 
с този вид лекции, когато 
професорът построява диагнозата, 
без да се интересува какво чува 
болният. (Базен 1984: 62) 

*** 
Четохме и за здравните организации, 
които се изяждат една друга... 
Печалбата е на първо място, 
пациентите отсъстват от списъка на 
приоритетите. (Лъдлъм 1998: 405) 

Знание 
Знанието е средство и като всички 
средства, резултатът от него е в 
ръцете на потребителя. (Браун 2009: 
95) 

*** 
Бог ни е дал познанието и аз вярвам, 
че Той е искал да го използваме. 
(Шоулс, Мур 2007: 167) 

*** 
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Колкото повече знае човек, толкова 
по-голяма отговорност носи. (Ренц, 
Пелзенер 2008: 65) 

*** 
Понякога знанието обременява. 
Човек действа различно и не е 
свободен в своите решения. (Ренц, 
Пелзенер 2008: 305) 

*** 
Колкото по-непонятна ни изглежда 
вселената, толкова по-безсмислена 
ни се струва – Стивън Уайнбърг. 
(Крайтън 2007: 7) 

*** 
Пътят на знанието води към 
добродетелност. (Уилямс 2004: 21) 

*** 
Ако бързаш прекалено, ще извървиш 
пътеките без да забележиш нищо. 
Всички неща – всички отговори – ще 
ни бъдат разкрити, когато сме готови 
за тях. (Шоулс, Мур 2008: 99) 

*** 
... знание и доказателство са две 
различни птици. (Стъкарт 2010: 96) 

*** 
... душата е безсмъртна... всички ние 
сме частици от вселенското 
познание. (Мартин 2010: 303). 

*** 
Хората, които знаят много, могат 
лесно да изпаднат в патетични 
баналности, когато говорят за себе 
си и своите занимания. Само че 
самите те не го усещат. (Егеланд 
2009: 183) 

*** 
Точно това буди в нас почуда и таен 
страх – че знаем, а не се противим. 
(Ранд 2010: 10) 

*** 
Незаписаното знание или се забравя, 
или се опорочава до неузнаваемост. 
(Бери: 2007: 173) 

*** 
„Човеко, познай себе си и ще 
познаеш вселената и боговете” 
Надпис в храма на Де;фи. (Ролинз 
2008: 13) 

Знание и власт 
Какво тогава е свещеният Граал? 
Знанието. А какво е знанието, ако не 
власт? (Сантуш 2009: 384). 

*** 
Познанието... съдържа в себе си 
огромна власт... А властта е опасно 
нещо. Тя корумпира хората и 
привлича злото. (Мариани 2007: 152) 

*** 
Знанието в ръцете на глупаците е 
смъртоносно оръжие. (Мартин 2010: 
301) 

*** 
Тя е от хората, за които знанието 
означава власт и прошка. (Барбери 
2009: 49) 

*** 
Знанието е първото нещо, което се 
изкоренява, когато се завземе 
властта. Историята го доказва отново 
и отново. (Бери 2007: 173) 
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И 
 

Идеал 
(...) всеки има нужда от известна доза 
идеал, за да подхранва живота си. 
(Сенклер 2006: 5-6) 

Идеализъм, омраза 
Идеализмът убива точно толкова, 
колкото и омразата. (Лъдлъм 2006: 
325) 

Идеи 
Идеята е като грипен вирус; рано или 
късно някой я прихваща. (Кинг 2010: 
211) 

*** 
Намираше се в онова „пречистено” 
състояние на духа, което понякога се 
оказва изключително плодотворна 
почва за появата на най-ярките ни и 
грандиозни идеи (както хубави, така 
и лоши); единственото, от което тези 
идеи се нуждаят, за да излязат оттам, 
е верижната реакция на асоциациите. 
(Кинг 2010: 212) 

*** 
... начинаещ изследовател, който 
прави сензационно откритие, защото 
не е обременен от догматични 
схващания. Човек, който се доверява 
на интуицията си. (Мартин 2010: 40). 

*** 
… мерилото за стойността на дадена 
идея е значението й не само за 
нейното време, но и за бъдещето. 
(Бери 2007: 120) 

*** 
Идеите са по-могъщи паметници от 
катедралите. Те надживяват камъка с 
хилядолетия. (Лъдлъм 1998: 11) 

*** 
„Най-великите проникновения на 
човечеството се раждат от лудост, 
която е божествен дар”. Сократ (за 
делфийския оракул) (Ролинз 2008: 
11) 

Идентичност 
Ние само сменяме възрастта си, 
външността, понякога положението 
си, жилището, мислите... Какво общо 
има между всичко това, което сме, от 
бебето до стареца? Едно име. Един 
случаен, но постоянен белег. И да го 
отхвърлиш, значи наистина да се 
отрчеш от всичко, а това смущава 
другите. Защото им се изплъзваш. 
Без думата, която те определя, без 
социална основа, ставаш 
недействителен, извън езика, извън 
това, което е възприето, извън 
закона. От неприятностите, които ми 
създават тук, вие виждате, както и аз, 
до каква степен всичко това обърква. 
Аз дишам, спя, ям, живея добре, но 
не би трябвало, защото не фигурирам 
в списъщите! (Базен 1984: 153 

Идеология 
... мирогледът на партията се 
възприемаше най-безусловно от 
хора, които не бяха способни да 
вникнат в него. Тях можеха да ги 
накарат да приемат и най-грубите 
изопачавания на действителността, 
защото те не можеха да схванат 
напълно чудовищността на онова, 
което се изискваше от тях, и не се 
интересуваха достатъчно от 
обществения живот, за да забележат 
какво става. Тъй като не разбираха, 
те запазваха разсъдъка си. Просто 
поглъщаха всичко и погълнатото не 
им причиняваше никаква вреда, 
защото не оставяше следа... (Оруел 
2005: 141). 
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*** 
... действителността не е извън теб. 
Действителността съществува 
единствено в човешкото съзнание и 
никъде другаде. Не в съзнанието на 
отделния човек, който може да 
допусне грешка и така или иначе 
бързо загива: само в съзнанието на 
партията, което е безсмъртно. Това, 
което партията смята за истина, е 
истина. Невъзможно е да се прозре 
действителността, ако не се гледа 
през очите на партията. (Оруел 2005: 
227-228) 

*** 
... съвременните хора не смятат, че 
живеят, ако не са класирани, 
описани, измерени, ако не са 
фотографирани и 
рентгеноскопирани, ако не са 
изследвани психологически, 
анализирани и напъхани в папки... 
(Базен 1984: 68-69). 

Избор, риск 
Риск има, когато чевек е изправен 
пред избор (...) (Фолсъм 2007: 259) 

*** 
Свободен съм да избера съдбата си – 
изборът ми е по-голям, ако 
желанията ми са по-скромни. 
(Ръдърфорд 2010: 151) 

*** 
… всички възможности съществуват 
в един и същи момент. Ние избираме 
по кой път да поемем. (Шоулс, Мур 
2008: 341) 

*** 
Да вярваш е избор... Без значение 
дали става въпрос да вярваш какво 
ти разказва някой човек, или да 
вярваш на Словото. (Егеланд 2009: 
385) 

*** 
... всички правим избори и живеем – 
или умираме – според последствията 
от тези избори. (Демил 2010: 285) 

Изключение 
Изключенията не потвърждават 
нищо; те рушат правилата и ги 
лишават от стойност. Затова и трябва 
много да се внимава с индуктивните 
съждения. (Перес-Реверте 2001а: 
274) 

Изкуство 
... хората не влизат в истински 
контакт. Ние сме сами. Светът ни 
остава невидян, защото всички ние 
сме невидяни, докато се реем из 
космоса. Дерида казва: „Изкуство е 
онова, което не е изкуство”... 
(Престън, Чайлд 2006: 180) 

*** 
За изкуството не може да се пише. 
То може само да се чувства. (Ремарк 
1983: 85) 

*** 
Изкуството е животът, но с друг 
ритъм. (Барбери 2009: 141) 

*** 
... изкуството е емоция вън от 
желанието. (Барбери 2009: 188) 

*** 
... картините и огледалата създават 
прекалено много светове, 
съдържащи прекалено много 
непоследователности. Те може би са 
интересни за наблюдаване отстрани, 
но крайно неприятни за обитаване. 
(Перес- Реверте 2001а: 81-82) 

Измама 
... майсторството да измамиш нечие 
доверие зависи от вярата на 
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измамения, че това което вижда е 
истина, защото отговаря на 
очакванията му. (Кристофър 2008: 
39-40) 

Изолация 
... изолирането на един човек от 
света крие прекрасна мистерия: как, 
когато не разполага с нищо друго 
освен самия себе си, може да 
продължи да живее. (Нотомб 2009: 
71) 

Изцеление 
Изцелението е своеобразен бунт, а 
всички успешни бунтове се зараждат 
в дълбока тайна. (Кинг 2008: 71) 

Икономика 
Всички забравят, че модерната 
икономика е, така да се каже, 
ангажирана именно с 
максимализиране на общественото 
благо. (Лъдлъм 2006: 112) 

Илюзии 
(...) въобразяваме си, че сме силни, 
че можем всичко – нали държим в 
ръцете си властта. Добре, а защо сме 
безсилни срещу присмеха? (Делчев 
1995: 73) 

Империя 
Разбитите империи оставят грозни 
следи. (Хейг 2005а: 176) 
Индивидуалност, идентичност 

Във вагон за добитък изчезва всяка 
индивидуалност. Човек е повече сред 
другите, отколкото в самия себе си. 
(Мюлер 2010: 17) 

Институция, 
институционализация 

„Брукс не е побъркан. Той е 
институционализиран… Прекарал е 
тук 50 години. Освен затвора друго 
не знае. Тук той е винаги човек. 

Образован. Навън е нищо. Никому 
не нужен старец с артрит на двете 
ръце. И карта за библиотека няма да 
му дадат… Затворът е странно нещо. 
Отначало го мразиш. После свикваш 
с него. А като мине достатъчно 
време ставаш зависим от него. Това 
означава „институционализиран”. 
(Монолог на Ред (Морган Фрийман) 
от филма „Изкуплението Шоушенк” 
по Ст. Кинг) 

*** 
Това е старчески дом за бедни, 
където не си сам в стая, яденето е 
отврат, а персоналът преодолява 
увереността си, че един ден ще има 
същата съдба, като малтретира там 
пребиваващите. (Барбери 2009: 116) 

Интелект 
... дефиниция на интелекта... „Той не 
е свещен дар, а само оръжие на 
приматите”. (Барбери 2009: 155) 

*** 
За какво служи интелектът, ако не за 
да служи? (Барбери 2009: 236) 
Интелектуални затруднения и 

умствени увреждани 
Ще кажете, че идиотите като мен не 
могат да имат собствени теории, ама 
може би е така, щото никой не си е 
направил труда да разговаря с нас. 
(Грум 1995: 58)  

*** 
(...) Струва ми се, че изобщо не си 
идиот. Възможно е според 
стандартите и тестовете на глупците 
да спадаш към една или друга 
категория, но знай, Форест, че успях 
да забележа искриците на 
любознателност, проблясващи 
дълбоко в съзнанието ти (...) Ти си 
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добър човек, Форест, и имаш голямо 
сърце. (Грум 1995: 63) 

*** 
Един ден, докато съм във Форт Дикс 
и се труда прилежно в ротата по 
парното отопление, идва някакъв тип 
от Пентагона – целият в медали и 
ухилен като зелка – и се обръща към 
мене: 
– Редник Гъмп, имам удоволствието 
да ви съобщя, че сте включен в 
отбора на Съединените щати по 
тенис на маса и ще заминете за 
Китай за играта с комунистите-
китайци. Оказва ви се голяма чест, 
тъй като за пръв път от близо 
двайсет и пет години нашата страна 
влиза в контакт с китайците и това 
събитие е много по-важно, отколкото 
който и да е турнир по тенис на маса. 
Нарича се дипломация и от вас 
зависи бъдещето на човечеството. 
Разбирате ли какво ви говоря? 
Свивам си раменете и разклащам 
глава, обаче отвътре ми прималява. 
Аз съм само един нещастен идиот, а 
ето че трябва да се грижа за цялото 
човечество. (Грум 1995: 70) 

Информация и знание 
Понякога недостатъчната 
информация е по-лоша от липсата на 
информация. 
– Както казва Александър Поуп, да 
знаеш малко е по-опасно от това да 
не знаеш нищо... (Кинг 2010: 236) 
Истина, лъжа, дезинформация 

Доминиращата тема на цикъла е 
идеята за Истината, Доброто и 
Прекрасното. Истината под двата й 
аспекта — откровена истина и 
рационална истина във философията. 
Доброто в Благочестието и в 
Правото. А Прекрасното, 

представлявано от Поезията. Не 
изпитвате ли чувството, че тази зала 
изразява дълбоката структура на 
Космоса (Сенклер 2006: 94) 

*** 
Истина и откровение (...) са съвсем 
различни неща. (Хейг 2005: 133) 

*** 
Какво казваше онази стара максима 
на Шерлок Холмс? Когато всички 
други причини са елиминирани, това, 
което остава, трябва да е 
истината, колкото и да е 
невероятна. (Престън 2006: 266). 

*** 
... истината е най-безопасната лъжа. 
(Престън, Чайлд 2003: 115) 

*** 
Времето разкрива истината. – Сенека 
„За гнева” (Сантуш 2009: 5) 

*** 
До истината се стига само през море 
от глупости... (Лем 1979: 120) 

*** 
… убедеността още не означава 
истина. (Престън, Чайлд 2008а: 33-
34) 

История 
Двайсети век ни показа злото лице 
на физиката. Този век ще ни покаже 
злото лице на биологията. Това ще 
бъде последният век на 
човечеството... (Престън, Чайлд 
2006а: 95) 

*** 
Историята е същината на 
свидетелствата, оцелели от миналото 
– Оскар Хандлин. (Бери 2007: 7) 

Историческа ограниченост 
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Точно както и праисторическия 
човек, аз и ти сме затворени в 
ограничените представи на 
собственото ни време. (Егеланд 
2010а: 374) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К 
 

Клопка, капан 
... никоя клопка не сполучва без 
несъзнателното съучастие на 
жертвата. Никой не задължава 
мишката да търси сиренето в капана. 
(Перес-Реверте 2001: 139) 

Книги, четене 
Всъщност хората не четат; или ако 
четат, не разбират; или ако разбират, 
забравят. (Нотомб 2005: 56) 

Компетентност 
... борбата за компетентност е 
несъвместима с илюзиите. Нещо 
повече, за да си компетентен, е 
необходимо да се учиш от миналото, 
което означава да имаш доста ясна 
представа какво се е случило. (Оруел 
2005: 178) 

Конкуренция 
Конкуренцията не поражда 
съчувствие в никоя област. (Кук 
2007: 198) 

Красота, грозота 
Но както казва Бодлер: „Там, където 
има красота, човек намира смъртта”. 
(Лъдлъм 2006: 90) 

*** 
(...) красотата не се отличава с 
особено многообразие. Грозотата, 
напротив, имаше безброй 
разновидности. (Макюън 2009: 14) 

*** 
Грозотата успокоява, в нея няма 
никакви предизвикателства, 
достатъчно е човек да се остави на 
лошия си късмет, да му се 
наслаждава – толкова е удобно. А 
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красотата е като обещание: трябва да 
го удържиш, за да бъдеш на висота... 
не всеки иска да бъде избран, да 
вижда възхищение в погледа на 
другите, да въплъщава човешката 
мечта, да среща всеки ден образа си 
в огледалото, ужасен от 
пораженията, които времето нанася. 
Грозотата, напротив, е 
непроменлива, предопределена е да е 
дълголетна. Освен това тя превръща 
човека в жертва, а вие толкова 
обичате това чувство. (Нотомб 2009: 
109-110) 

Красота 
... красиво е онова, което улавяме, 
докато то преминава. (Барбери 2009: 
255) 

*** 
Би било грешно да се вкопчваш в 
красотата завинаги. Красиво е да 
научиш едно малко врабче да лети, 
защото неговата свобода предполага 
раздялата с теб. (Перес-Реверте 
2001а: 48) 
Култура, цивилизация, традиции 
При някои култури дискурсът се 
състои изцяло от ритуализирани 
размени на мъдрост под формата на 
поговорки, а оригиналната 
формулировка може да предизвика 
недоумяващи погледи и недоволно 
изръмжаване. (Грубер 2003: 28) 

*** 
Проблемът е, че в тяхната култура не 
е ясно кое е добро и кое е зло. 
Съществуват само хармония и златна 
среда. Ние смятаме, че лъжата е грях. 
За китаеца е липса на обноски да ти 
каже нещо, което не искаш да чуеш. 
Те не изпадат в крайности като нас... 
тяхното сложно общество се е 
развивало хиляди години и за него 

истината е онова, което ти се иска да 
бъде. Външната форма, а не 
същността е от значение. (Уилямс 
2004: 149) 

*** 
Превърнали сме се в нация..., чието 
разбиране за култура се покрива с 
реалити предаванията, които са 
всичко друго, но не и култура. 
(Кристофър 2008: 263) 

*** 
... като покойник ме лиши от своето 
безкултурие – необходима закрила 
от подозрителността на другите. 
(Барбери 2009: 12) 

*** 
... един педагог трябва да дава личен 
пример в нашия край, където мъжете 
произвеждат тонове картофи, а 
смятат за обидно да обелят един. 
(Базен 1984: 16) 

Късмет 
Късмет е..., когато подготовката 
срещне възможността (Престън 
2006: 162). 
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Легенди 
Легендите умират бавно, което още 
повече важи за онези, породени и 
раздухвани от страх... Проникване в 
начина на мислене. Това бе ключът. 
(Лъдлъм 1998: 244-245) 

Лекари 
... наистина не съм срещал лекар, 
който би пропуснал да заяви, че ако 
си се забавил само с един ден още, 
болестта ще бъде вече неизлечима. 
Нашият медицински съветник, 
философ и приятел прилича на герой 
от мелодрама – появява се винаги в 
последния момент сякаш по волята 
на самата съдба. (Джером 1982: 14) 

Лентяйство 
... проблемът с нищоправенето е, че 
не знаеш кога си приключил, (Демил 
2010: 300). 

*** 
По въпроса за лентяйството аз се 
лаская от мисълта да се считам за 
специалист... Склонността към 
лентяйство винаги е била най-
силната черта на моя характер... 
Лентяят не е човек, който се мотае 
без работа с ръце в джобовете. 
Тъкмо обратното – най-изумителната 
му черта е, че винаги е страшно зает. 
Не можеш да се насладиш истински 
на безделието, ако нямаш достатъчно 
много работа. Какво удоволствие 
можеш да изпиташ от това, че не 
вършиш нищо, ако изобщо нямаш 
какво да вършиш. В такъв случай 
самото пилеене на време се 
превръща в досадно и изморително 
занимание. Лентяйството, подобно 

на целувката, за да е сладко, трябва 
да е откраднато. (Джером 1982: 13-
14) 

*** 
Наистина почти никакво 
удоволствие не ми достави месецът, 
посветен изцяло на безделието. Аз 
обичам да лентяйствам, когато 
нямам право на това, а не когато 
лентяйството е единственото нещо, с 
което трябва да се занимавам. 
(Джером 1982: 16-17) 

Литература 
Литературата може много повече от 
това да освобождава – тя спасява. 
(Нотомб 2009: 97) 

Лицемерие 
Играй по правилата и можеш да 
прегрешаваш колкото искаш, а 
обществото ще те обсипе с лаври и 
награди. Но ако не ги спазваш, си 
обречен. (Уилямс 2004: 195) 

Личност 
Исках да разбера значението на 
нещата. Аз съм значението. Исках да 
открия основание за съществуването. 
Няма нужда от никакво основание да 
съществувам, не ми трябва никакво 
разрешение за това. Аз съм 
основанието и разрешението. (Ранд 
2010: 63) 

*** 
... в храма на своя дух всеки е сам. 
Нека всеки да пази своя храм 
недокоснат и неосквернен. (Ранд 
2010: 64). 

*** 
Сайм беше не само покойник, той 
беше изличен, неличност. (Оруел 
2005: 142) 

Лудост 
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... дефиницията на лудост е всеки път 
да правиш едно и също и да очакваш 
различни резултати (Демил 2004: 
203) 

*** 
Навярно да си луд означава да си в 
малцинство от един човек. Някога 
признак на лудост е било да вярваш, 
че земята се върти около слънцето; 
днес – да вярваш, че миналото е 
непроменимо. Може би единствен 
той вярваше в това, а щом като беше 
единствен, значи беше луд. Но не 
мисълта, че е луд, го тревожеше; 
най-страшното беше, че може би не 
бе прав. (Оруел 2005: 74). 

*** 
Фактът, че си в малцинство, дори че 
си сам, не означава, че си луд. Има 
истина, а има и неистина и ако се 
придържаш към истината дори 
когато си сам срещу целия свят, ти 
не си луд. (Оруел 2005: 197) 

Лъжа 
... лъжите са като хлебарки – видиш 
ли една, значи има още. (Демил 
2004: 157) 

*** 
... лъжата е страх; да лъжеш, е 
слабост. Последствията от лъжата 
почти винаги са по-сериозни от 
последствията от искреността. 
(Дрюон 2010: 126) 

Любов и обич 
За да бъдеш щастлив, стига само да 
обичаш каквото трябва и колкото 
трябва. Не пари, Не книги. Хора. 
Възрастните, които не разбират това, 
никога не намират удовлетворение. 
(Колдуел, Томасън 2005: 210) 

*** 

Не е нужно човек да знае много или 
да е живял дълго, за да забележи, че 
любовта не е специалитет на хората. 
(Нотомб 2009: 117) 

*** 
... количеството на любовта не е 
еднакво с качеството й. Многото 
повърхностни връзки биха ограбвали 
дълбочината на чувствата ти, докато 
ти самият станеш повърхностен 
човек... (Ренц, Пелзенер 2008: 101) 

*** 
Светът ще познае мир тогава, когато 
силата на любовта победи любовта 
към силата – Джими Хендрикс. 
(Кинг 2010: 468). 

*** 
Мълния в тъмната нощ на заблудата, 
надежда в най-дълбоката 
безнадежност, безгрижно чудo на 
бели и черни магии. Бъди 
благословенна любов. (Ремарк 1983: 
71) 

*** 
Онзи, който не привлича любовта 
заради това, което е, се стреми да я 
получи чрез онова, което прави. 
(Дрюон 2010: 181) 

Любов, робство 
– Любовта... ни осъжда на най-тежки 
страдания. Любовта е робство 
– Роб е единствено този, който 
очаква нещо от другите... 
– Свят, в който не очакваме нищо от 
другите, би бил ад... (Перес-Реверте 
2001: 139). 
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Магия 
Всяка достатъчно развита 
технология е неразличима от 
магията. (Фин 2007: 265) 

Маси 
Масите никога не се бунтуват от 
самосебе си и никога не се бунтуват 
само защото са потиснати. 
Всъщност, докато не им се даде 
възможност да сравняват, те никога 
няма да осъзнаят, че са потиснати. 
(Оруел 2005: 187) 

Материя, материален свят 
Дейвид Бом, един от най-известните 
учени по квантова механика, 
обяснява, че материалният свят, 
който възприемаме със сетивата си 
или с помощта на инструменти, 
увеличаващи възможностите на 
нашите сетива, е само един от 
аспектите на реалността, който той 
нарича разгънат или разопакован 
свят. Матрицата, която го поражда, 
т.е. сгънатият или опакован свят, 
нормално не е достъпна за сетивата 
или за прякото научно 
наблюдение(...) Това означава, че 
всяка частица от Вселената — 
всъщност всеки атом — съдържа 
сгъната в себе си цялата съвкупност. 
И че съседният атом до него също 
съдържа в сгънато състояние цялата 
Вселена, включително, което е още 
по-интересно, и първия, за който 
стана дума. Или ако предпочиташ — 
всичко е сгънато във всичко и 
обратно. (Сенклер 2006: 173) 

Медицина и преживявания на 
болните 

Споря, боря се с речника, със 
сигурност отхвърлям половината от 
тези болести. Но мускулната 
атрофия в краен случай ми пасва. 
Едно изречение ме кара да подскоча: 
тези повреди са неизлечими. Хващaм 
се за друго: прогресивно развитие, 
прекъсвано от подобрения на 
състоянието. Но ето и 
сирингомиелията, чието име пее, пее 
заупокойна. „Страдание, причинено 
от вдлъбнатина или тумор в мозъка. 
Изглежда, че травматизмът в случая 
играе някаква роля. Парализа, 
започваща от краищата на ръцете, а в 
известни случаи на долните 
крайници. Разрушаване на ставите, 
дисоцииране на чувствителността. 
Бавна смърт...” Бягам, едва се спирам 
на хемотомиелията, стигам до 
миелита... И същата присъда: 
възможно излекуване, но в редки 
случаи. 
Пак смърт! Навсякъде смърт. Да 
затворим, да затворим тоя речник! 
Да затворим очи!... Знаех си! Винаги 
съм се досещала за съдбата си. 
Винаги съм гледала на младостта си 
като на осъдена сестра, за която се 
грижиш без надежда. Но не мсилех, 
че толкова скоро ще я загубя... 
Против мене беше вече 
пространството, защото краката ми 
изневеряваха. Ето че сега против 
мене е и времето, понеже ще умра. 
Не утре, разбира се, нито в други 
ден, но преди да съм изживяла това, 
кеото се нарича живот. Ах, стареца, 
който така или иначе скоро ще 
свърши и който много е живял, може 
съвсем малко да го убиеш. Но аз, 
която нищо не съм изчерпила от 
възможното, мене много ми се 
отнема. Просто ме прахосват... 
Медицинските речници са опасни. 
Човек никога не би трябвало да ги 
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отваря. На всяка страница откриваш 
грозни болести, които изглежда се 
отнасят точно до тебе. В него 
намираш, каквото щеш, освен 
болестта, от която страдаш. Аз не 
съм лекар, а и самите лекари... И 
какво в края на крайщата! След 
раняването ми дълги месеци бях 
много по-повредена, отколкото сега. 
И пак се оправих. (Базен 1966: 124-
127) 

Метафора 
Метафората е измислена, за да 
позволи на хората да установят 
връзка между елементите на техните 
представи. Когато това разчленяване 
отпадне, метафорите губят всякакъв 
смисъл. (Нотомб 2005: 154) 

Милост 
Кого ще измами тази малка 
отстъпка? Люк знае или чувствува, 
че става въпрос за милост. За най- 
унизителната милост – когато някой 
се смилява над твоето съжаление 
към него и ти позволява да му 
направиш услуга, от която няма 
нужда. (Базен 1966: 22) 

Мисли на Леонардо да Винчи 
Докато си мислех, че се уча как да 
живея, съм се учил как да умра. 
(Атлантически кодекс) (Стъкарт 
2010: 7) 

*** 
Кралската игра е битка в 
миниатюра... и живот в миниатюра. 
(Бележниците на Делфина делла 
Фация) (Стъкарт 2010: 24) 

*** 
Уви, как насилствената смърт 
отприщва дори и у най-
равнодушните хора онази най-
непристойна от всички човешки 

емоции – ненаситното любопитство. 
(Бележниците на Делфина делла 
Фация) (Стъкарт 2010: 57) 

*** 
Огромна грешка е да се говори добро 
за безполезен човек, както и да се 
говори лошо за безполезен човек. 
(Форстърово завещание, МС II) 
(Стъкарт 2010: 72) 

*** 
Щастливи са онези, които надават 
ухо за думите на мъртвите. (Ръкопис 
I) (Стъкарт 2010: 107) 

*** 
Победата и смъртта са сходни в 
много отношения. И двете са както 
край, така и ново начало. 
(Бележниците на Делфина делла 
Фация) (Стъкарт 2010: 123) 

*** 
О, какви истини се разкриват, когато 
вдигнем огледало пред самите себе 
си! (Бележниците на Делфина делла 
Фация) (Стъкарт 2010: 155) 

*** 
Опитът никога не вреди; само 
преценката ти може да е грешна. 
(Кодекс Атлантикус) (Стъкарт 2010: 
230) 

*** 
Времето минава и изхабява тялото, 
но често изостря ума. (Бележниците 
на Делфина делла Фация) (Стъкарт 
2010: 305) 

Мисъл, мислене 
(...)...мисълта може да убие човека 
също така сигурно, както ударът с 
чук в тила. (Хансън 2007: 25) 

*** 
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(...) има цитат от римския поет 
Манилиус: „Да преминеш границата 
на твоето мислене и да станеш 
господар на вселената”. (Лъдлъм 
2006: 113) 

*** 
Конвенционалното мислене ни 
създава усещане за удобство... Да! 
Без изненади, без стрес. В широкия 
свят всичко непрекъснато се 
променя, всяка минута. Този свят не 
е удобно място за живеене. А всички 
искат да се чувстват удобно, уютно... 
(Крайтън 2007: 193) 

*** 
... онова, върху което съсредоточиш 
мисълта си, започва да нараства. 
(Андрюс 2010: 20) 

Мит 
... митовете оцеляват, когато всичко 
останало е забравено... понякога 
митовете, въпреки всички техни 
хлъзгави заблуди, ни казват много 
повече за миналото, отколкото 
разрушените стени и строшените 
гърнета. (Харпър 2011: 66). 

Молитва 
Молитвата... е спасителният зов на 
отчаяния. (Егеланд 2010а: 143) 

Морал 
Във всичко съществува порядък... На 
този свят ние имаме морална ниша, 
досущ както имаме екологична 
ниша. Когато видовете изтощат 
своята екологична ниша, следва 
корекция, прочистване. Понякога – 
дори измиране. Такава е природата. 
Но какво става, когато видът изчерпи 
моралната си ниша? (Престън, Чайлд 
2006а: 182) 

Мъдрости (произнесени от 
бодхисатва Тензин Табтан) 

(Сантуш 2010) 
- Буда е казал: седни, почини, 
работи... Сам със себе си. Като 
гората живей щастлив, без желания. 
(с. 332) 
- Китайците имат една поговорка – 
каза. – Учителят ти отваря вратата, 
но ти сам трябва да влезеш. (с. 333) 
- Ние будистите имаме една 
поговорка... Когато ученикът е готов, 
се появява учителят. (с. 333) 
- Джуан Дзъ казал: ако някой попита 
какво е Дао и друг му отговори, нито 
един от двамат не знае какво е Дао. 
(с. 336) 
- Лао Дзъ казва: за да свием нещо, 
първо трябва да го разширим... 
Реалното непрекъснато се мени, но 
промените са циклични, надделява 
ту ин, ту ян... Но, внимание, 
крайностите са илюзии на единното. 
Буда говори за двойственост. Той е 
казал: светлина и сянка, черно и бяло 
могат да бъдат опознати само по 
отношение едно на друго... Няма 
противопоставяния, а взаимна 
обвързаност. (с. 337) 
- Реалното е неизразимо... Самият 
Буда, когато бил помолен от един 
негов ученик да определи какво е 
просветление, отговорил с мълчание, 
позволявайки само да покаже едно 
цвете. Онова, което Буда е искал да 
изрази с този жест, известен като 
проповедта с цветето, е, че думите 
ни служат само за предмети и идеи, 
които са ни познати. Буда казал: 
името служи да обозначи онова, 
което се смята, че е дадено нещо или 
състояние и това го отделя от други 
неща и състояния, но когато искаме 
да видим какво се крие зад името, 
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откриваме нещо все по-голямо и по-
сложно, което не може да бъде 
разделено... Реалното е неизразимо. 
То е отвъд думите. (с. 337-338). 
- Фадзян е казал: когато се 
почувстваш объркан и изпълнен със 
съмнения, и хиляди книги няма да 
стигнат. Когато постигнеш истинско 
разбиране, и една дума само е в 
повече. (с. 338) 
- Нагарджуна е казал: мъдростта е 
като бистро и прохладно езеро, няма 
значение от коя страна ще влезеш. (с. 
346). 
- Една дзен поговорка казва така: и 
говоренето, и тишината минават 
границата. (с. 354) 
- Поетът Башо е казал: не търси 
стъпките, оставени от старейшините, 
потърси онова, което те са търсили. 
(с. 355) 
- Кришнамутри е казал: медитацията 
не е само средство за постигане на 
една цел; тя е колкото средство, 
толкова и цел. (с. 355) 
- Както е казал Цай Кен Тан: в 
прекалено чистата вода няма риба. 
(с. 355) 
- Нагарджуна е казал: 
взаимозависимостта е в основата на 
съществуванието и естеството на 
нещата; те са нищо сами по себе си. 
(с. 373). (Сантуш 2010: 332-373). 
 
 
 
 
 
 
 

Н 
 

Навици 
Приключенията омръзват, щом се 
превърнат в навик. (Ремарл 1983: 
107) 

Надежда 
Надеждата не е план. (Лъдлъм 2006: 
562) 

*** 
Глупаво решение, но пък надеждата 
превръщаше в глупак и най-
разумния човек. (Ролинз 2008: 237) 

Наказание 
... подобно на присъда в затвора, 
краткото заточение научава човек на 
нещо, а дългото го изпълва с 
негодувание и желание за мъст. 
(Демил 2004: 223) 

Намерение и действие 
... не действието носи награда на 
хората, а намерението, с което са го 
предприели. (Сантуш 2009: 354) 

Насилие 
В края на крайщата, убийството е 
крайна проява на омраза и страх, 
както сексът е крайна проява на 
любов и желание. И също като секса 
убийството на непознат, който иначе 
не е провокирал никакви чувства, е 
вътрешно неестествено. 
Предполагам, може да се каже, че 
мъж, който убива непознат, е като 
жена, която прави секс при 
аналогични обстоятелства. Че мъж, 
който получава пари, за да убива, е 
като жена, която получава пари, за да 
се чука. (Айслър 2005: 230) 

Наука, учени 
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... прекрасно знам колко пуст и 
безплоден е животът на учения, 
лишен от наградата на истинското 
откритие. (Мариани 2007: 107) 

*** 
Макс Планк е казал следното... „Една 
нова научна истина не се налага като 
убеди опонентите си и ги накара да 
видят светлината в тунела, а като 
изчака въпросните опоненти да 
умрат и новото поколение да 
израстне с нея” (Мартин 2010: 61). 

*** 
Всяка наука, всяка дисциплина се 
обграждат със своя терминология и 
собствен, дистанциращ я речник. 
Ние другите стоим отвън и зяпаме с 
отворени уста. (Егеланд 2009: 116) 

Наука и религия 
„Науката е саката без религията. 
Религията без наука е сляпа” Ал. 
Айнщайн. (Милс 2005: 5) 

Нацизъм 
Немците може да бъдат унищожени, 
но нацистите – не. Нацистите не 
паднаха от Марс и не изнасилиха 
Германия. Така все още мислят само 
онези, които напуснаха страната 
преди 1933. Аз живях там в 
продължение на няколко години. И 
чувах рева на радиото, пиянските 
кръвожадни крясъци на техните 
сборища. Това вече не бе само една 
партия, това беше самата Германия. 
(Ремарк 1983: 78) 

Невежество и високомерие 
... един цитат от Айнщайн: 
„Единственото по-опасно нещо от 
невежеството е високомерието”. Бих 
казал..., че в комбинация двете неща 
са още по-тревожещи. (Престън, 
Чайлд 2003: 210) 

Независимост 
Твърде много независимост поражда 
дискомфорт (Лъдлъм 2006: 128) 

Неизвестност 
Никой тест не може да пресъздаде 
неизвестното. Шокът от изолацията, 
шокът от самотата, шокът от 
откъсването. Е, опитът си го биваше. 
По-добре щастливи страхливци, 
отколкото бълнуващи безумци 
(Бредбъри 2009: 109). 

Необходимост 
Необходимостта беше жесток 
господар. (Ролинз 2008: 240) 

Неравенство, равенство 
Никой тогава нямаше и грош (...), но 
до един знаехме, че живеем в рая. 
(Грубер 2003: 16) 

*** 
... чайката... премина съвсем бързо по 
централното платно, запазено за 
„властите”, елита, за охранените 
тузове на това, което е останало от 
мечтаното безкласово общество на 
Маркс – едно, строго структурирано 
общество, с ясно отграничени слоеве 
и толкова класи, колкото може да 
има само в една огромна 
бюрократична йерархия. (Форсайт 
1999: 100) 

*** 
... силните живеят, а слабите умират 
в радости и страдания, 
пропорционални на мястото им в 
йерархията. (Барбери 2009: 267) 

Несигурност 
Несигурността може да бъде 
дисциплина. Не в смисъл да се луташ 
или да си нерешителен, а да знаеш, 
че ние не сме непогрешими. Да си 
открит към възможността да 
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приемаш, че нашите решения не са 
окончателни и че те подлежат на 
преосмисляне. (Лъдлъм 2006: 455) 

*** 
Винаги има някой, който е по-добър 
от теб. Затова е препоръчително 
човек да се поддържа в състояние на 
здравословна несигурност. (Перес-
Реверте 2001а: 277) 

Нещастие 
... като мислиш за нещастието на 
другите, забравяш своето. (Джером 
1982: 84) 

Нужда, глад 
Намаше по-голямо унижение от 
нуждата, нито по-голямо падение от 
глада. (Лъдлъм 2006: 205) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О 
 

Общество, общности, групи 
(социологическа перспектива) 

(...) ние сме едно нефункционално 
общество, обречено да крета на 
опашката на прогреса. (Делчев 1995: 
285) 

*** 
Хората по природа са склонни към 
обединение в комуни, главно поради 
необходимостта от самоотбрана, 
закрила и социални контакти. Не 
правят изключение и бездомниците – 
включително онези, които обитават 
най-дълбоките подземия. 
Доброволно избрали живота в пълен 
мрак, те въпреки това изграждат 
свои общества и отделни комуни. 
Разбира се, когато говорим за 
подземното население, терминът 
„общество” определено подвежда, 
защото той е свързан с представата 
за ред и подчинение на закона, 
докато подземните обитатели живеят 
в условията на хаос и пълна анархия. 
Съюзите, групите и общностите, 
които се появяват там, изчезват или 
преливат в други структури с 
неуловимата бързина на живачната 
капка в свободно пространство. На 
това място човешкият живот е 
кратък и обикновено ужасяващо 
тежък. Тук, в отсъствието на 
светлината, възпитанието, 
любезността и останалите 
придобивки на цивилизацията се 
разпадат като пепел, подхваната от 
вятъра. (Престън, Чайлд 2006: 294) 

*** 
... обществата са като жив организъм, 
а никой организъм не е неуязвим за 
болести. Важното е дали ще съумее 
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ефективно да се защити, когато се 
окаже под атака. (Айслър 2005: 199-
200) 

Обществено благо 
Безотговорността, разхищението и 
присвояването на обществени блага 
взема невероятни размери и се 
практикува от горе до долу. (Делчев 
1995: 429) 

Общуване 
Когато идеите са погазени и 
творческите разговори са сведени до 
клиширани общи положения, 
клюката единствена подхранва 
общуването. (Делчев 1995: 449) 

Огорчение 
Огорчението предполага 
пренебрежение от страна на хора, 
чието мнение цениш. (Делчев 1005: 
430) 

Омраза 
... омразата замъглява преценката. 
(Демил 2010: 289) 

*** 
Никога не изпитвай омраза към врага 
си. Това замъглява преценката. (Бери 
2007: 29) 

Онеправданост 
Злощастните са силата на земята. 
Сен-Жюст. (Бъчварова 2008, т. II: 7) 

Опасност 
Най-опасният хищник е този, когото не 
можеш да видиш. (Егеланд 2010: 159) 

Опит 
… личният опит не е най-добрият 
учител. Най-добрият учител е опитът 
на другите. (Андрюс 2010: 16) 

*** 

Подобно на мннозина други умни 
хора (и най-вече надарени деца) 
силната му страна беше не толкова 
анализът, колкото вдъхновението. 
(Кинг 2010: 213). 

*** 
Защо да предоставя на тези 
ненаситни диваци преимуществото, 
съпътстващо приписаната му 
сенилност, която в действителност 
означаваше натрупан в течение на 
няколко поколения безценен опит. 
(Лъдлъм 1998: 7) 

Оръжие 
Пистолетът не е оръжие, а 
принадлежност. Ако трябва да се 
убиват, хората трябва да го правят 
лице в лице, не отдалеко, като долни 
разбойници по друмищата. Хладното 
оръжие притежава етика, която 
липсва на всички останали… И ако 
настоявате, бих казал дори 
мистичност. Фехтовката е мистика, 
господа. Още повече във времена 
като днешните. (Перес-Реверте 
2001:38) 

Осведоменост 
... има дарба да се осведомява – 
всички посредствени хора имат тоя 
портиерски талант – и който на драго 
сърце си навлича честността като 
монашеско расо. (Базен 1966: 131) 

Осмисляне 
Осмислянето (...) е процес и 
следователно няма определен край. 
Да осмисляш означава да живееш 
действително по човешки, защото 
всеки човек се нужда от помиряване 
със света, където се ражда случаен 
пришълец и, доколкото е 
неповторима личност, си остава 
странник докрай. 
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Ние сме съвременници дотолкова, 
доколкото сме съпричастни в 
осмислянето. (Бъчварова 2008, т. I: 9) 

Отвращение 
… вероятността да бъде окачествено 
нещо като отблъскващо или 
безвкусно е доста по-голяма при 
жените. Отвращението е естетсвен 
начин да се предпазваме от 
заболявания. Оттук следва, че 
жените имат по-висока 
чувствителност, може би защото те 
раждат деца и се грижат за тях. 
Интересен е фактът, установен при 
едно британско проучване, според 
което успоредно с намаляване на 
репродуктивните способности с 
възрастта, намалява и 
чувствителността ни към нещата, 
които доскоро може да ни са се 
стрували отблъскващи. (Шоулс, Мур 
2008: 67) 

Отговорност 
... заповедта освобождава от 
отговорност (Ремарк 1983: 28) 

*** 
... гордостта в нещастието, тоест 
поемането на отговорността за 
действията си, дори и когато са го 
довели до жесток провал. (Дрюон 
2010: 253) 

*** 
Хората, чийто професионален живот 
е протекъл в непрекъснато товарене 
с грижи, никога не могат да се 
изтръгнат от пипалата на чувството 
за отговорност. Дори да усещам, че 
съм смешен, дори да се сърдя на 
хората, които са ми задължени, 
винаги съм готов да им се притека на 
помощ. Смятам се обвързан с оня, 
комуто съм помогнал. И се тревожа. 
(Базен 1984: 71) 

Открития 
Хора, ако сме искрени, не бихме 
могли да наречем наистина нови 
изобретенията на вашата вечно 
неудовлетворена находчивост, 
пристъпите на убийствената ви 
нападателност, нито пък 
безобразната ви склонност към 
пиромания... Разширили сте по-скоро 
полето на лутането, отколкотона 
свободата; вместо да ограничите 
предопределеността си, увеличили 
сте тревогите си. (Дрюон 2010: 17-
18)  

*** 
... няма велико творение без 
многобройни опити и чести провали. 
(Дрюон 2010: 24) 

Отмъщение 
Отмъщението не е справедливост. 
(Демил 2010: 224) 

Очаквания 
Малко неща на този свят оправдават 
очакванията ни, особено онези, от 
които сме очаквали тъврде много и 
за които сме слушали да ни се 
говори надълго и нашироко. 
(Джером 1982: 76) 
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Памет 
... спомените ни не остават 
закодирани завинаги. Те 
непрекъснато се променят, 
подробностите биват добавяни или 
премахвани. В резултат на това всеки 
си създава своя представа за 
отминалите събития... (Морел 1994: 
212)  

*** 
Паметта на човечеството се предава 
не като накараш другите да те чуят, а 
като пазиш здрав разсъдъка в себе 
си. (Оруел 2005: 29) 

*** 
Паметта е полезна само ако създава. 
(Дрюон 2010: 78) 

Пари 
Пари, пари, пари – корен на всяко 
зло. Пари плюс самолюбие – корен 
на безгранично зло. (Хейг 2005: 256) 

*** 
Парите лекуват всички болести. 
(Хейг 2010: 203). 

*** 
Парите не са онази панацея, за която 
хората ги смятат... Тези хора имат 
свое достойнство. Парите ще 
съсипят този град. Ще съсипят лова 
на омари, ще съсипят спокойствието, 
ще съсипят всичко. А и във всеки 
случай най-бедните няма да видят и 
петак от тези пари. Те ще бъдат 
изтласкани от разрастването на 
града. От прогреса. (Престън, Чайлд 
2008а: 139). 

*** 

Парите са невероятно средство за 
постигане на равенство. (Лъдлъм 
1998: 21) 

Поведение, промяна 
Това, което сами си причиняваме, 
боли най-силно. (Шоулс, Мур 2007: 
290) 

*** 
... закъснелите извинения губят 
половината от добродетелите си. 
(Нотомб 2005: 83) 

*** 
Да искаш да поемеш по нов път, е 
едно, а да схващаш недостатъците си 
– друго. Ако вътрешно оставаш 
същият, докато външно се стремиш 
към обновление, значи, разкаянието 
ти е само привидно. (Шъ 1985: 89) 

*** 
Няма нищо по-тягостно от това 
ограниченията да покосяват 
стремежите ти. (Мелцер 2006: 175) 

Подражание 
„Подражанието” ни уверява, че 
„човек върви с по-твърда стъпка, 
когато следва, отколкото, когато 
води”. То казва също: „Което е добро 
за овцата, не е добро за пастира...”. 
(Базен 1966: 171) 

Политика 
(...) разликата между политиката и 
организираната престъпност не е кой 
знае каква. (Лосън 2007: 284) 

*** 
(...) политическата целесъобразност 
(...) е по-важна от всякакви 
изисквания за достойнство. (Делчев 
1995: 238) 

*** 
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(...) политиката е като влагата – 
прониква навред: и без да желаеш, тя 
те забърква в сметките си. (Делчев 
1995: 390) 

*** 
Когато пак направят избори, пак ще 
има клане!... Винаги, откакто 
народът е народ, става все същото. 
(Маркес 1979а: 26) 

*** 
— Нещастията ще ни съсипят, а вие 
още с политически вражди се 
занимавате. Вече повече от година 
преследването свърши, а вие си 
говорите все едно и също. 
— И тази запуснатост, в която ни 
държат, също е преследване – каза 
бръснарят. 
— Но поне не ни бият – възрази 
господин Кармичаел. 
— Да ни оставят на произвола на 
съдбата, също е начин да ни бият. 
(Маркес 1979а: 47) 

*** 
... не преставаше да се учудва от 
намеците в западната преса, че 
разузнавачите живеят в измислен 
свят – за него в измислен свят 
живееха политиците – подмамени и 
объркани от собствената си 
пропаганда. 
... Някои писатели и журналисти 
пишат, че ние живеем в измислен 
свят. Реалността е друга. Политиците 
сънуват сънищата си, понякога тези 
сънища са опасни. (Форсайт 1999: 
247, 440) 

*** 
Сокоизстисквачката е параван; тя 
въобще не е просто удобен уред, а 
последната брънка от гигантска 
верига – системата, обвила света, 

която го стяга все по-здраво в 
прегръдките си с всеки изминал 
ден... Брънките на веригата навлизат 
в ежедневието ни посредством 
безобидни уреди като 
сокоизстисквачката, пералнята, 
колата и тъй нататък и ни карат да 
служим на системата, която един 
прекрасен ден, много скоро, ще ни 
унищожи. Правото ни на избор 
отдавна го няма. В естеството на 
системите е да се разрастват и да 
заживяват свой собствен живот, като 
постепенни си поставят собствени 
цели, различни от онези, на които 
първоначално са били предназначени 
да служат. (Мартин 2010: 97-98) 

*** 
Политика... Играчка за богати 
мамини синчета, която не отстъпват 
на никого. (Барбери 2009: 25) 

*** 
... нищо социално не е извън 
политиката... (Базен 1966: 79) 

Помирение и опрощаване 
Фактът, че помирението е присъщо 
на осмислянето, е често повод за 
разпространеното недоразумение: 
(...) да разбереш всичко е да простиш 
всичко. А всъщност опрощението не 
е пряко свързано с осмислянето. Не е 
нито негова предпоставка, нито пък 
негово последствие. Несъмнено, 
бидейки една от най-великите 
човешки способности и може би най-
смелото човешко дръзновение, 
доколкото прошката е опит да се 
постигне невъзможното – да се 
отмени направеното, тя успява да 
постави ново начало там, където 
всичко изглежда безвъзвратно. 
Прощението е уникално по рода си 
постижение, осъществяващо се в 
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самата постъпка. (Бъчварова 2008, т. 
I: 9) 

Поп-музика 
Интелигентността, културата и 
образованието не са качества, които 
обикновено се свързват с бизнеса на 
поп-музиката. (Престън, Чайлд 
2006а: 103) 

Популярност 
(...) популярност, която се дължи на 
преживявания от кръга на 
първосигналната система (...) 
(Делчев 1995: 190) 

Пороци, добродетели 
Нашите пороци са винаги камшикът 
на нашите добродетели. От 
обратната страна на любовта и 
преданността ще откриеш слепия, 
разрушителен гняв. (Лъдлъм 2006: 
74) 

Последици, странични ефекти 
(...) Последиците. Страничните 
ефекти. Това е уловката за всички 
амбициозни начинания във 
филантропията. Нашата най-голяма 
битка (...) – Никой не желае да бъде 
педиатърът, спасил живота на 
малкия Адолф Хитлер. (...) – 
понякога усилието да облекчиш 
бедността има за резултат още по-
голяма бедност (...) (Лъдлъм 2006: 
114) 

*** 
Страничните последици се проявяват 
под всякакви форми и мащаби (...) 
всяко действие има страничен ефект, 
но този ефект има ефекти, които 
също имат ефекти. (Лъдлъм 2006: 
115) 

Превъзходство 
Превъзходството не може да бъде 
евтино. (Ремарк 1983: 17) 

*** 
... във висшето общество крайната 
учтивост е само крайно рафиниран 
израз на презрение към околните. 
(Перес-Реверте 2001а: 47) 

*** 
Не можеш да поучаваш поповете, 
нито депутатите така, както те 
поучават своите вярващи или 
избиратели. (Базен 1966: 106) 
Преживявания на родителите на 

дете с увреждане 
Щастието му бе пълно, възвишено, 
небесно. Но продължи не повече от 
тридесет минути. После влезе 
лекарката и кимвайки дискретно, го 
извика в кабинета си... разговорът 
никак не се понрави на Томаш и той 
даде да разбере, директно и сухо, че 
ако има нещо за казване, по-добре е 
да го каже; и тогава лекарката му 
обясни, че преди са наричали 
определен тип хора монголоиди, 
израз, отпаднал от употреба и 
заместен с хора със синдрома на 
Даун, или тризомия 21. 
Все едно го бяха ударили с юмрук в 
стомаха. Земята се отвори под 
краката му, бъдещето потъна в 
непрогледен мрак. Майката изпадна 
в дълбока безсловестност, дълго 
време отказваше да говори по 
въпроса, плановете за дъщеря им се 
бяха срутили след ужасната присъда. 
Прекараха все пак една седмица в 
надежда, докато институтът 
„Рикардо Жорж” определяше 
кариотипа, генетичния тест, който би 
изяснил всички съмнения; през 
всичките онези дни се мъчеха да се 
убедят, че е станала грешка, на 
Томаш му се струваше, че малката 
има чертите на баба му по бащина 
линия, а Конщанса разпознаваше 

 49



типичните черти на някаква леля, 
лекарите сигурно се бяха излъгали, 
нима бе възможно такова дете да е 
умствено изостанало, ама наистина 
трябва да си луд, за да кажеш такова 
нещо! Но едно обаждане по 
телефона от лаборантка в института 
със зловещите думи: „Тестът е 
положителен”, направи нещата 
необратими. 
Шокът беше жесток. Месеци наред 
бяха хранили надежди за това дете, 
бяха лелеели мечти за момичето, 
което щеше да продължи рода, с 
което щяха да пребъдат отвъд 
живота; цялата кула се срути от 
онези няколко сухи думи. Остана им 
само безверието, отрицанието, 
чувството за несправедливост, 
яростното негодувание. Вината беше 
на акушер-гинеколога, който нищо 
не беше разбрал, болниците, които 
не бяха подготвени за подобни 
ситуации, политиците, които нехаеха 
за истинските проблеми на хората, 
проклетата държава, в която бяха 
принудени да живеят. После ги обзе 
чувство за загуба, дълбока болка и 
непреодолимо чувство за вина. Защо 
аз? Защо моето дете? Защо? Задаваха 
си въпроса хиляди пъти... Прекараха 
безсънни нощи, питайки се в какво 
бяха съгрешили, търсейки своята 
отговорност, грешките и пропуските, 
причините, смисъла на всичко това. 
В един по-късен етап престанаха да 
се притесняват за себе си и се 
обърнаха към детето. Задаваха си 
въпроси за бъдещето й. Как ще се 
справя с живота? Какво ще стане с 
нея, когато порасне и когато 
родителите й няма да са с нея, за да й 
помагат и да я пазят? Кой ще се 
погрижи за дъщеря им? Как ще се 
издържа? Дали ще живее добре? Би 
ли могла да бъде самостоятелна?... 

Стигнаха до там, че пожелаха да 
умре. Щяха да го приемат като израз 
на божията воля... Израз на 
милосърдие. Навярно би било по-
добре за всички, по-добре за самата 
нея, би й спестило толкова излишно 
страдание... 
Една усмивка на бебето, един поглед 
само, невинна сърдита муцунка и 
всичко изведнъж се промени. Като 
във фикуснически трик, престанаха 
да гледат на Маргарида като на 
ненормална и припознаха в нея 
своята дъщеря. Оттогава насам 
съсредоточиха всичката си енергия в 
момичето, нищо не беше достатъчно, 
за да й помогне, известно време дори 
храниха илюзията, че биха могли да 
я „излекуват”. Животът му се 
превърна в едно непрестанно 
обикаляне от институт в институт, от 
болница в болница, от аптека в 
аптека, с периодични... 
изследвания... безброй прегледи и 
тестове, които изтощиха всички. 
Цяло чудо бе, че Томаш успя, при 
всичко това, да приключи 
докторантурата си по история, оказа 
се невероятно трудно да изучава 
ренесансов криптоанализ..., докато 
се пребиваха да тичат от лекар на 
лекар и от изследване на изследване. 
Парите не стигаха, заплатата му във 
факултета и онова, което тя 
припечелваше..., едва покриваха 
ежедневните им разходи. В крайна 
сметка това огромно усилие не 
можеше да не се отрази върху 
живота на семейството; Томаш и 
Конщанса, погълнати от проблемите, 
почти престанаха да се докосват. 
Нямаше време за това. (Сантуш 
2009: 13-15). 

*** 
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... просто ми бяха омръзнали всички 
етикети, които лепяха на Девън. За 
мен подобни определения са 
примливи единствено като начин да 
се обяснят някои сложни проблеми 
на хората... Девън си е Девън – и 
точка. 
... Тя отлично знаеше какво означава 
да защитаващ детето си от 
неразбирането на околния свят. 
Познаваше болката и отхвърлянето... 
(Шоулс, Мур 2008: 253). 

Преклонение 
У човека има сякаш някаква вродена 
потребност да се прекланя пред 
нещо. Той се оглежда наоколо и пада 
на колене пред онова, което му се 
стори най-велико и най-прекрасно. 
За родените в деветнайсети век в 
цялата вселена няма по-благороден 
образ от образа на Лъжата, облечена 
в откраднатата дреха, умна, 
находчива, безсърдечна и безсрамна. 
Нима тя не е достоен идеал за него? 
И той пада ничком пред нея, целува 
костеливите й нозе, кълне й се във 
вечна вярност. (Джером 1982: 153) 

Престъпления 
Няма незначителни престъпления, 
щом те стават масово явление. (Базен 
1984: 19) 

Преувеличение 
Преувеличават всички и 
преувеличават всичко... Върху 
преувеличението са изградени и 
върху него се опират нашата 
търговия, нашата литература и 
изкуство, нашият обществен живот, 
самото съществуване на държавата 
ни... паднали сме толкова ниско, че 
вече не само преувеличаваме, но 
дори се стараем да постъпваме така, 
че да оправдаваме лъжата си. И това 

наричаме „поддържане на фасадата” 
(Джером 1982: 151) 

*** 
... светът повече и повече става свят 
на преувеличението, на лъжата, на 
лицемерието и оня, който най-умело 
преувеличава, най-изкусно се 
преструва и най-майсторски лъже, е 
най-велик и най-силен от всички. 
(Джером 1982: 153) 

Преходност, тленност 
(...) овациите и признанията на 
днешния ден, както и нашите 
претенции, нямат никакво значение 
за крайното класиране (...) 
единствената ми грижа е да 
съществувам съобразно с природата 
и съвестта си — не ме интересува 
нищо друго. И ако тази грижа в 
мащабите на безкрайното е също без 
значение, признавам, че и тя е 
суетна, но това е суета, без която не 
мога, защото съм човек. (Делчев 
1995: 223) 

*** 
Всичко, което цениш в този живот, е 
преходно. Красота. Любов. 
Отдаденост. Нищо не е вечно. 
(Егеланд 2010а: 292) 

Привилегии и неравенства 
... общото състояние на недоимък 
увеличава значението на дребните 
привилегии и така усилва различията 
между групите. (Оруел 2005: 172). 

Природа и човек 
Доста преди пенсионирането си бях 
посветил свободното си време на 
учител, за да я накарам да заобича 
дългите разходки из горите, където 
понякога сме билкари, гъбари, 
берачи на ягоди и лешници, но преди 
всичко сме „наблюдатели”. Искам да 
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кажа хора, които умеят да виждат, 
обратно на толкова много други, 
които минават покрай всичко с 
отворени очи и затворен поглед; 
хора, които сред природата 
принадлежат на ордена на 
съзерцателите и се държат като в 
резерват – не вършат нищо, не 
събират нищо, дори снимки не 
правят. Задоволяват се само да 
разпознават сто вида пеперуди, 
птици, гризачи или най-много да 
наблюдават мълчаливо как пробягва 
кошута, как смок поглъща мишле и 
как кос с червена шапчица съобщава 
шумно за сватбата си пред дупката, 
която е пробил за невестата си. 
(Базен 1984: 6) 

*** 
... в гората трябва да се говори 
възможно най-малко; устата е враг 
на окото... (Базен 1984: 7). 

*** 
Природата е един много старомоден 
продавач, никога не излага най-
хубавата си стока на витрината. 
(Джером 1982: 134) 

Приятелство 
Най-добрият приятел... ще ви каже 
истината... А един мъдър най-добър 
приятел ще прибави към нея и 
здравословна нова гледна точка. 
(Андрюс 2010: 38) 

Прогрес 
... целият научен прогрес не е нищо 
друго освен постепенно 
отдалечаване от простотата на света. 
(Лем 1979: 152) 

*** 
Технологическият прогрес не 
създава работни места, той ги 
елиминира. (Лъдлъм 1998: 143) 

Психика 
... всички се нуждаем от едно 
кукувиче гнездо, където да потърсим 
убежище. Нерви... Нищо 
драматично. Никакви забавни 
илюзии, никакви холерични 
пристъпи. Просто прилив на 
меланхолия и социален страх, 
примесен с ниска самоувереност и 
склонност към самосъжаление. 
Нищо, което да не може да се 
излекува... (Егеланд 2010а: 43) 

Психология 
Психологията е изкуството да 
упражняваш археология в душите на 
хората. (Егеланд 2009: 163). 

*** 
Психологията си е археологически 
разкопки в мозъка. Копане из 
душата. (Егеланд 2010а: 51) 

Пуританизъм 
Животът е по-силен от догмите на 
пуританизма. (Делчев 1995: 59) 
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Работа 
Конфуций казва: „Ако искаш да 
постигнеш добър резултат от една 
работа, трябва първо да наточиш 
подходящия за нея инструмент” И 
още: „Трябва също да използваш 
точните имена на нещата”. (Шъ 
1985: 41) 

*** 
Да преминеш от всеки ден към 
никога повече... Аз не просто 
напуснах работата си. Имам 
чувството, че... че съм напуснал 
живота си. (Мелцер 2006: 501) 

Равновесие 
Както всяка радост рано или късно 
бива заменена от печал, всяко 
предимство в живота се компенсира 
с недостатък. (Егеланд 2010а: 40) 

Развитие 
Отърси се от мисълта за линейност, 
нищо не следва права линия... 
развитието е геометрично – линиите 
тръгват във всички посоки и ти сам 
трябва да отсееш вероятностите. 
(Лъдлъм 1998: 113) 

Разкаяние 
Разкаянието разяжда душата по-
силно от солната киселина – то е за 
спокойни времена (Ремарк 1983: 9). 

Разум 
Разумът е способността да виждаш 
онова, което е пред очите на другите. 
(Лъдлъм 2006: 134) 

*** 

Моментните пристъпи на здрав 
разум са наистина плашещо нещо. 
(Демил 2010: 225) 

Расизъм 
... расистката надстройка е вградена 
като постоянна характеристика в 
психологията, икономиката и 
културата на нашето общество. 
(Патерсън 1996: 75) 

Реалност 
Те са смятали това за реалност... 
Реалността е в нашето съзнание. Как 
иначе някой би могъл да обясни 
случилото се... (Морел 2007: 312) 

*** 
Но можеш ли да проникнеш в 
митовете на човечеството, без да 
прекрачиш границата, която отделя 
реалността от мечтите. (Сенклер 
2006: 195) 

*** 
Аз нищо не съм направил, за да 
променя рисунката. Което означава, 
че възможностите вече са 
съществували. Просто твоето 
съзнание дефинира реалността на 
перспективата и диктува това, което 
казваш. Такъв всъщност е целият 
свят. Възможности или както го каза 
ти – илюзии. Реалността е илюзия. 
Илюзията е реалност, но само 
доколкото я възприемаш и участваш 
в този процес. (Шоулс, Мур 2008: 
286) 

*** 
… какво е реалността? Къде 
съществува тя? Единствено в твоето 
съзнание, където именно ти 
изграждаш твоята реалност, за да я 
наблюдаваш и да участваш в 
ставащото в нея… всичко в крайна 
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сметка се свежда до свободната 
воля… (Шоулс, Мур 2008: 346) 

Религия, църква, политика и 
социален контрол 

Няма начин ислямът и 
християнството мирно да 
съществуват заедно. И двете са 
култури на изтреблението. Култури, 
които убиват враговете си като 
начин на живот... (Кристофър 2008: 
263) 

*** 
... ако вярваш много силни в която и 
да е религия, тази догма ще повлияе 
върху възприятията ти и така върху 
душевния ти свят...  Сега много 
мюсюлмани имат много силни 
убеждения, според които жените са 
граждани от втора класа. Това може 
да доведе, например, до проблеми 
със самоуважението. (Милс 2005: 75) 

*** 
— Каква е целта на религията? 
— Това е доста сложен въпрос. Да 
накара хората да не се чувстват 
толкова самотни... 
— Не. Това е целта на бога. Целта на 
религията е да унифицира мисленето 
на всички, да ги накара да мислят по 
един и същ начин. (Милс 2005: 76) 

*** 
... съвременните религии не са нищо 
повече от обикновен колаж от по-
ранни и по-примитивни вярвания, 
съшити с бели конци от 
управляващата класа като удобен 
начин да контролира подчинените 
си. Както се казва, те смятаха 
налагането на страх и надежда за по-
ефикасно от налагането на болка и 
смърт. (Милс 2005: 149-159). 

*** 

Логиката не значеше абсолютно 
нищо за религията – винаги е било 
така. На нея й трябваше нещо 
повече. (Милс 2005: 273). 

*** 
Нима съществува религия, която да 
се подчинява на разума? Всяка 
религия черпи своята сила от 
мечтите и копнежите на вярващите. 
Много хора чувстват, че животът им 
няма смисъл и затова се обръщат към 
религията за отговори... всички 
религии интерпретират една и съща 
истина, но по различен начин. 
(Егеланд 2010: 370). 

*** 
Поколения наред след покоряването 
на Перу испанците и особено 
католическата църква са правили 
всичко възможно, за да изтрият 
напълно всички доказателства за 
цивилизацията ни. Унищожили са 
паметници и религиозни центрове, 
изгорили са свещените книги, 
жреците са изклали, а народа са 
покръстили с меч. След две 
поколения не било останало 
абсолютно нищо, а днес дори децата 
ни изучават „правилната” версия на 
историята ни – католическата. 
(Мартин 2010: 122) 

*** 
Християнството е похитено от 
църквата. Създадено е 
духовенството, истината е сложена 
под похлупак и знанието от 
оригиналните текстове е изгубено. 
Вместо в носител на вярата, църквата 
се превръща в носител на власт и 
потисничество. И най-сетне, в 
днешно време западното общество 
игнорира църквата. Всичко, което 
остава от нея, е жажда за власт и 
контрол – жажда да поробиш 
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ближния си и природата. (Мартин 
2010: 303-304). 

*** 
Не принадлежа към никоя църква. 
Вярвам в Сила, която не може да 
бъде описана с думи или обхваната 
между корици. И която не е 
собственост на свещеници и 
пророци. (Егеланд 2009: 368) 

*** 
Неговото слово било различно. 
Виждането му за човека било 
различно. Той създал нова ценностна 
система, където човешкото 
достойнство било център на 
съществуването. Иисус бил мъдър. 
Мил. Той не е изисквал послушание 
от последователите си със силата на 
заплахи, както правели 
старозаветните пророци на 
Страшния съд. Той въвел 
евангелието на любовта. Научил ни 
на добрина. Смиреност. Любов към 
ближния. Никое от тези неща, ако 
трябва да съм искрен, не е било 
особено разпространено по онова 
време. (Егеланд 2009: 374). 

*** 
Печална черта на много религии е 
това да подвеждат хората да вярват, 
че са способни да действат вместо 
своя бог. Християнските 
кръстоносци, Мюсюлманските 
джихадисти, Европейските 
ционисти. Историята е пълна с 
примери за хора, претендиращи да 
действат от името на своя бог, 
поемайки акта на сътворението в 
собствените си ръце. (Егеланд 2010а: 
132). 

*** 

Възприемаше религията като 
политическо оръжие, а вярата – като 
опора за слабите. (Бери 2007: 355) 

Роли, игра, преструване 
Никой не играе дадена роля с 
години. Ако го правиш толкова 
време, то това вече не е преструвка, а 
си истинският ти. (Фин 2007: 26) 
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Самозаблуждение 
... ала понякога сме толкова добри в 
самозаблуждаването, че бихме могли 
да го превърнем в своя професия. 
(Кинг 2008: 130) 

*** 
Всеки ден се осакатяваме, за да 
влезем в калъпа, без да чакаме даже 
да ни го поискат. Искаме да 
демонстрираме мотивацията си... 
Много от нас ще се изкормят с 
усмивка на уста, защото на края на 
изпитанието, когато свършим, се 
надяваме онзи, който ни е дал ножа, 
да се усмихне и да каже „добре 
дошъл на борда, синко”. (Фин 2007: 
27) 

Самоконтрол, самооценка 
Стремежът винаги да се владее, да 
бъде силна, да се преструва, че може 
да се справи с всичко, беше доста 
изтощителен. (Шоулс, Мур 2007: 
114) 

*** 
Не позволявай на житейските 
трудности да те накарат да изгубиш 
реална преценка за себе си, за това, 
което всъщност си и за което си 
предназначена. (Шоулс, Мур 2007: 
116) 

Самота 
Ако всички започнат да се крият зад 
резета и решетки, бихме се озовали в 
ужасна самота. (Смит 2006: 37) 

*** 
Имаше голяма разлика между 
примирението и приспособяването 

към самотата и съзнателния избор да 
останеш сам. (Смит 2006: 57) 

*** 
Всъщност самотата има свое 
очарование, състояние на егоистично 
вътрешно блаженство, което се 
постига единствено когато 
кръстосваш по старите, забравени 
пътища, по които никой не минава... 
(Перес-Реверте 2001: 92) 

*** 
Всяка седмица, всяка година 
виждаме толкова много хора и 
повечето от тях са обречени на 
забрава. По-късно можем само да 
погледнем назад към смътното 
движение на годините и да видим 
как животът ни е срещнал за миг, как 
сме се докоснали мимолетно. Един и 
същи град, едно и също заведение, 
една и съща храна, един и същ 
въздух, но два различни пътя и два 
начина на живот, които не подозират 
за съществуването на другия. 
(Бредбъри 2009: 160). 

*** 
Цицерон бе казал, че самотата не е 
товар за човека, погълнат от учение. 
Аз винаги съм погълнат от учение, 
но това не прави копнежите ми по-
лесни за задоволяване. Те просто 
стават по-лесни за потискане. 
(Егеланд 2010: 77). 

*** 
Но ако погледнем добре, и геният е 
винаги сполетян от някакъв недъг. 
Завиждате на избранника на музите 
за мястото му на върха или по 
границите на собствения ви вид; но 
замисляли ли сте се, че 
възхищението и възторгът ви 
достигат до него през решетките на 
самотата му, самота, която е негов 
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недъг, без който той не би бил това, 
което е? (Дрюон 2010: 104) 

Самоубийство 
Самоубийството е изкуство, което не 
допуска посредствеността, нито 
аматьорството, но по своята природа 
не дава възможност да се придобие 
опит в него. (Мороа 1976: 14) 

Самоуважение 
… ако върнеш на накого (без 
значение мъж или жена) неговото 
самоуважение, в повечето случаи ще 
му върнеш и способността да мисли 
и да разсъждава трезво. (Кинг 2010: 
531) 

*** 
Да се червиш от онова, което имаш, 
пожелавайки още, е равнозначно да 
се отрчеш от това, което си. (Дрюон 
2010: 220) 

Свобода 
Свободата никога не умира в дъното 
на затворите. (Дрюон 2010: 55) 

Свободно време 
Свободното време е опасно нещо за 
човек, прекарал половината си живот 
във всеотдайна работа... То е като да 
се събудиш един ден, да се огледаш в 
огледалото и да не харесаш онова, 
което виждаш. (Кук 2007: 118) 

Сексуален пуританизъм 
... тя беше прозряла същността на 
сексуалното пуританство на 
партията. Въпросът не се състоеше 
само в това, че половият инстинкт 
създава собствен свят, извън 
контрола на партията, и затова при 
възможност трябва да бъде 
унищожен. Още по-важно беше, че 
сексуалният глад поражда истерия, 
която е желана, защото може да бъде 
превърната във войнстващ 

ентусиазъм и преклонение пред 
вожда... 
Когато се любиш, изразходваш 
енергия, а после се чувстваш 
щастлив и за нищо не ти пука. Те не 
могат да понесат ти да се чувстваш 
така. Искат през цялото време да 
кипиш от енергия. Всичкото това 
маршируване нагоре-надолу, 
скандирането и развяването на 
знамена е само неизразходван секс. 
Ако вътрешно си щастлив, за какво 
ти е да се вълнуваш за Големия брат 
или за тригодишния план, за 
Двеминтките на омразата или за 
останалите им проклети тъпотии? 
(Оруел 2005: 120-121). 

Семейство 
... всяко нещо има и лоша страна, 
както казал онзи, комуто умряла 
тъщата, когат дошли при него да 
искат пари за погребението. (Джером 
1975: 28) 

Сила, насилие 
... грубата сила е приоритет на 
малоумните. (Кинг 2010: 76) 

*** 
Силата на война не е в енергията, 
която изразходва, за да сплаши 
противника, изпращайки му куп 
сигнали, а силата, която е способен 
да съсредоточи в себе си, оставайки 
самовглъбен. (Барбери 2009: 33) 
Система, интерпретация, модел 

... една система може да се 
интерпретира единствено чрез 
модел, който е не по-малко сложен 
от самата нея. (Азимов 2003: 133) 

*** 
... всички разделения, класификации, 
категоризации и системи, които 
приписваме на вселената, са 
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измислени и произволни. Те всички 
съдържат в себе си собственото си 
отрицание. (Перес-Реверте 2001а: 
222) 

*** 
... всяка система е несъвършенна... 
доказуемостта е много по-слаба 
концепция от истината. (Перес-
Реверте 2001а: 223) 

*** 
... сборът на ъглите в триъгалника е 
180 градуса в Евклидовата 
геометрия, но в елиптичната 
геометрия е по-голям, а в 
хиперболичната – по-малък..., 
защото няма една обща система за 
всичко, няма универсални аксиоми. 
Системите имат несъвместимости 
вътре в себе си. (Перес-Реверте 
2001а: 224) 

*** 
Цената на победата се казва 
„безработица”... двамата се бяха 
оказали заблудени, използвани и 
злоупотребени от различни системи. 
(Демил 1999: 107) 

Слабост 
Не беше слабост да признаеш 
неизбежното... Слабост е да се 
отчаеш, да се откажеш... (Ръдърфорд 
2010: 54) 

Слово 
Словото освобождава... В някои 
случаи е точно обратното: има хора, 
които ви връхлитат с логореята си и 
ви превръщат в заложник. (Нотомб 
2009: 32) 

Слухове 
Дори всичко, което се говори сред 
хората, да не е вярно, щом се носят 
слухове, значи, има и някаква 
причина за тях. Хората подозират за 

крадец оня, който е известен с 
алчността си за богатства, и се 
съмняват в някого, че е равратник, 
когато той е твърде похотлив. (Шъ 
1985: 41) 

*** 
... слухове имаше винаги и те 
трябваше да бъдат окуражавани, 
защото можеха да прикрият или 
разкрият истината... (Уилямс 2004: 
28) 

Смисъл на живота 
Понякога е хубаво да се 
съсредоточиш върху някаква малка 
задача. Така се абстрахираш от света, 
но от друга страна, това е светът. 
(Хънтър 2008: 79) 

*** 
Да живееш, без да проумееш 
смисъла на живота, е все едно да 
обикаляш из огромна библиотека, 
без да се докосваш до книгите. 
„Тайните учения на всички времена” 
(Браун 2009: 7) 

*** 
Онова, което направим за себе си, 
умира с нас. Онова, което направим 
за другите и света, остава и е 
безсмъртно. (Браун 2009: 520). 

*** 
Хора не знаят какво търсят... 
Повечето хора минават през живота 
като сомнамбули... Искат само да 
притежават разни неща, да правят 
пари, всичко да консумират. Така са 
обсебени от маловажното, че губят 
понятие за значимото. Искат да имат 
нова кола, по-голям дом, по-
елегантни дрехи. Искат да отслабнат, 
опитват се да се вкопчат в младостта, 
мечтаят да се впечатляват едни 
други... Знаеш ли защо го правят? 
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... Защото са жадни за любов. Жадни 
са за любов, но не я намират. Затова 
се обръщат към второстепенното. 
Колите, къщите, дрехите, бижутата... 
всичко това са заместители... Но не 
става. Може да имаш пари, власт, 
съкровища... но нищо не може да 
замени любовта. И затова всеки път, 
когато си купуват кола, дом, дрешка, 
удоволствието е ефимерно. Току що 
са се сдоболи с нещо ново и вече 
търсят друга кола, друг дом, нова 
дрешка. Търсят нещо, което го 
няма... Нито едно от тези неща не 
носи удовлетворение, защото нито 
едно от тези неща не е истински 
важно. Когато си купят онова, което 
искат, откриват, че се чувстват 
празни отвътре... Искат любов, а не 
вещи. Вещите са само заместители, 
нещо маловажно, което скрива 
същественото. (Сантуш 2010: 461). 

*** 
... човекът не е дошъл на този свят, за 
да разреши проблемите на света, а 
просто за да открие в какво се 
състоят тези проблеми. (Перес-
Реверте 2001а: 207) 

Смърт 
Смъртта е нищо в сравнение с 
чакането тя да те достигне. (Хансън 
2007: 25) 

*** 
Пътят на телохранителя е път на 
смъртта. (Миямото Мусаши, самурай 
от 17-и век). (Морел 1994: 4) 

*** 
Ако не се отнасяме към смъртта с 
уважение (...) тя ще си отмъсти 
подобаващо. (Лъдлъм 2006: 181) 

*** 

(...) в страданието му щеше да 
проличи опиянението от смъртта на 
един истински войн. Това беше 
пътят на война. Смъртта беше 
пътят... (Хънтър 2008: 85) 

*** 
В смърта няма достойнство. (Хейг 
2005: 131) 

*** 
... смърта не признава никакви 
предразсъдъци. Голям или малък, 
богат или беден, смърта идва за 
всички нас. (Престън, Чайлд 2006а: 
290) 

*** 
... на всеки човек трябва да му се 
даде възможността да умре прав. 
(Перес-Реверте 2001: 245) 

*** 
... не можех да си представя смъртта. 
Хората говорят за смъртта, знаят че е 
неизбежна, но никой не вярва в нея, 
понеже тя се намира отвъд 
житейските представи и е 
обусловена от самия живот. 
Човешкият разум не може да 
проумее смъртта. (Ремарк 1983: 172) 

*** 
Не трябва да забравяне, че тялото се 
изтощава, че приятелите умират, че 
всички ви забравят, че краят е 
самота. (барбери 2009: 118) 

*** 
... смъртта не е само в това, че 
другите се отдалечават; трябва да 
убием и онези, които живеят само 
чрез нас. (Барбери 2009: 294) 

*** 
- През последните дни той страдаше 
ужасно. 
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- Много ли страдаше? – попита 
Петър Иванович. 
- Ах, ужасно! Последните минути – 
не, а часове той непрестанно викаше. 
Три денонощия наред викаше, без да 
престане... 
Въпреки неприятното съзнание, че и 
той, и тая жена се преструват, Петър 
Иванович изведнъж се ужаси при 
мисълта за страданията на човека, 
когото познаваше отблизо... 
„Три денонощия ужасни страдания и 
смърт. Та това може веднага, всеки 
миг да се случи с мене” – помисли 
той и за миг му стана страшно. Но 
тутакси, без сам да знае как, му 
дойде на помощ обикновената 
мисъл, че това бе станало с Иван 
Илич, а не с него и че с него не 
трябва и не може да се случи това... 
И като разсъди така, Петър Иванович 
се успокои и почна с интерес да 
разпитва за подробностите около 
кончината на Иван Илич, сякаш 
смъртта беше такова приключение, 
което е присъщо само на Иван Илич, 
а съвсем не на него. (с. 319-320) 

Социален недъг 
Не мисля, че някога е подозирала 
какъв социален недъг е за един 
червеноок албинос да трябва да се 
състезава за момичешкото 
благоволение с момчетата със 
загоряла кожа, сини очи и 
царевичноруси коси. (Егеланд 2009: 
114) 

Социализъм 
(...) социализмът трудно понася 
културните хора с неконформистка 
мисловност. (Делчев 1995: 337) 

Социална динамика 
... никакво натрупване на блага, 
никакво демократизиране, никаква 

реформа или революция не са 
доближили и на милиметър 
осъществяването на човешкото 
равенство. От гледна точка на 
низшите нито една историческа 
промяна не е означавала нищо 
повече освен промяна в имената на 
техните господари. (Оруел 2005: 182-
183). 

Социални дистанции 
... намеците, които правите са 
немислими. Ние идваме от два 
различни свята. Има огромна разлика 
между нас във възрастта, 
темперамента, възпитанието, 
произхода и относителните властови 
позиции – да не говорим за 
продупчения ви с обеца език. По мое 
мнение една подобна връзка, макар и 
да би могла да ни предложи 
значително разнообразие, би била 
съвсем неразумна. (Престън, Чайлд 
2003: 101-102) 

Социално конструиране на 
действителността 

... в същината си всеки цвят е 
субективно изживяване. 
Следователно не е нелогично да се 
твърди, че всички ние виждаме 
цветове, за които само ние самите 
знаем. Мисълта за това е пленителна. 
(Егеланд 2009: 122) 

Спасение 
Важно е да правим разлика между 
двете неща — Спасението и 
Осъществяването. Осъществяването 
съответства на пълно преобразяване 
на индивида, от същото естество 
като постигнатото от Исус. 
Спасението съответства на 
преобразяване, което има за носител 
материална субстанция. (Сенклер 
2006: 91) 

Спомени 
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... всички спомени са тъжни, защото 
са свързани с миналото. (Ремарк 
1983: 109) 

Справедливост 
... представата на хората за 
справедливост, която всъщност е 
своеобразен наръчник по 
доносничество. (Нотомб 2005: 164) 

Сравнение 
Неочакваното сравнение винаги 
преминава пределите на човешката 
логика и гранични с комичното. 
(Ремарк 1983: 158) 

Срам 
Срамът има къса памет. (Маркес 
1979а: 100) 
Средства за масова информация 

Никога нищо не се случва освен във 
вестниците, казваше Пиер Еманюел. 
(Базен 1984: 68). 

Старост 
Две неща най-трудно се приемат в 
живота... провалът и старостта; а те 
са едно и също. Съвършенството е 
естетсвено последствие от вечността 
– изчакаш ли достатъчно дълго, 
всичко осъществява своя потенциал. 
Въгленът се превръща в диамант, 
песъчинката в перла, маймуната в 
човек. Просто на нас не ни е дадено 
през краткия си живот да видим тия 
преображения и затова всеки провал 
се превръща в напомняне за смъртта. 
(Колдуел, Томасън 2005: 243) 

*** 
... красотата е преходна. Старостта 
подхожда на малцина. За нея явно е 
необходимо нещо повече от красота. 
(Ремарк 1983: 106) 

*** 

На съседната маса седеше японец, 
заобиколен от три раболепни 
момичета. Беше младолик, с 
блестящи бели зъби и черна коса... 
Но когато се вгледах по-внимателно, 
забелязах, че всичко е фалшиво... 
Химикалите и ножът, даже свитата 
от млади жени с платени усмивки, те 
бяха тухлите, с които издигаше 
нестабилната стена на отказа да 
приеме неизбежното унижение на 
старостта и смъртта. (Айслър 2005: 
61) 

Стереотип 
В смутни времена хората се обръщат 
към познатото за утеха. (Кинг 2010: 
194) 

*** 
Познатото създава уравновесеност. 
(Бредбъри 2009: 113). 

Страдание 
Да страдаш е тежко. А да страдаш 
сам е още по-тежко. (Мелцер 2006: 
485) 

*** 
Ние нямаме нито време, нито 
желание да се занимаваме с нечия 
въображаема скръб, преди да сме се 
отървали от собствените си 
действителни страдания. (Джером 
1982: 31) 

Страсти, емоции и логика 
...страстта е единственото 
оправдание за лоша преценка 
(Колдуел, Томасън 2005: 26) 

*** 
(...) страстите и емоциите замъгляват 
логиката, логиката разкрива 
престъпления(...) (Хейг 2005: 130) 

Стратегия, тактика 
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... абстрахирай се, когато вдига пара, 
но помни всичко и при пръв удобен 
случай му го върни. ... Имал съм 
много врагове през годините и 
научих едно нещо – няма смисъл да 
се впускаш в битка, която със 
сигурност ще загубиш. За сметка на 
това обаче никога не бива да 
позволяваш на човек, който те е 
засегнал, да се измъкне безнаказано. 
Изчакай и нанеси ответния удар, 
когато си най-силен, макар и вече да 
не ти се налага да го правиш. 
(Ларшон 2009: 129). 

*** 
Противник с произволна стратегия 
може да бъде победен само със 
същата стратегия. (Лем 1979: 151) 

Страх 
(...) повика на Волтер: „Сразете 
страха!” (...) трудният въпрос винаги 
е бил: Как? (...) да вършиш онова, 
което трябва, невинаги е лесно. 
(Лъдлъм 2006: 119) 

*** 
Случеше ли се нещо ужасно, хората 
започваха да треперят. Плашеше ги 
напомнянето, което се съдържаше в 
нещастието – напомнянето, колко 
близко сме до отвъдното във всеки 
миг от живота, винаги. (Смит 2006: 
15) 

*** 
Страхът винаги предизвиква 
любезност. (Мелцер 2006: 153) 

*** 
... страхът е силен мотиватор, а 
нуждата – майка на всяко 
изобретение. (Ролинз 2010: 366) 

*** 
Понякога страхът е единственото, 
което ти остава. Човекът поема до 

определена граница, после побягва, 
освен ако не намери някого, който да 
побегне вместо него. (Бредбъри 
2009: 109). 

*** 
... поради изключителната опасност 
той бе загубил способността си да 
действа. Порази го мисълта, че в 
решитрлни мигове човек никога не 
се бори срещу външния враг, а 
срещу собствената си плът. Дори 
сега, въпреки джина, болката в 
корема му пречеше да разсъждава 
логично. (Оруел 2005: 93) 

*** 
Страхът като неочаквана величина, 
внезапното, унищожително 
разкриване на една реалност, която 
макар и осъзната едва сега, винаги бе 
присъствала около нея. Страхът като 
смазващ край на незнанието, като 
рухването на едно състояние на 
блаженство. Страхът като грях... 
Но този нов страх... непознат, 
неизпитван досега, докоснат от 
сянаката на Злото с главно „З”, 
началото на всичко, което се корени 
в страданието и болката... (Перес-
Реверте 2001а: 113-114) 

*** 
Страхът да се върнеш в небитието 
никога не е така остър и натрапчив, 
както в тази преходна възраст, 
когато цялото същество има 
съзнание за изпълващите го сили, но 
то още не ги владее. (Дрюон 2010: 
48). 

*** 
... 25 години бях живял в страх – от 
държавата и от семейството. От 
двойното падение – че държавата ме 
заключва като престъпник, а 
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семейството ме изличава като 
позорно петно. (Мюлер 2010: 9) 

Суета 
Суетата... вечната суета... 
Монументалното самомнение на 
неадекватните хора... тази нишка 
преминаваше през всички тях – 
присвоеното право да си играят на 
Бог, убеждението, че единствено 
предателят е прав, а колегите му са 
глупаци, и всичко това прибавено 
към опияняващата любов към 
властта, произтичаща от чувството, 
че манипулират политиката с 
издаването на тайни, с целта, в която 
вярват, и с проблемите, които 
създават на опонентите си в лицето 
на собственото си правителство, 
изобщо – на тези, които са им 
помогнали да се издигнат и да бъдат 
уважавани. (Форсайт 1999: 214) 

Съвест 
Лесно е да се говори за съвест, 
когато другите ще носят 
отговорност. (Делчев 1995: 418) 

*** 
... чистата съвест правела човека 
много щастлив и много доволен; но 
и пълният стомах ще свърши тая 
работа не по-зле, при това по-евтино 
и по-лесно. (Джером 1975: 88) 

*** 
Замисли се за милионите, които 
щяха да умрат, но броят им беше 
толкова голям, че ги превръщаше в 
абстракция, в нещо което можеш да 
осмислиш единствено като 
статистика. (Ролинс 2008: 392) 

Съвременност 
Живеем във време на морален 
нихилизъм и сляпо преклонение 
пред технологиите, в съчетание с 

отхвърлянето на духовните 
измерения на живота. Телевизия, 
филми, компютри, видео-игри. 
Интернет, изкуствен разум. Това са 
божествата на нашето време. Нашите 
лидери са морално банкрутирали, 
безсрамни лицемери, преструват се 
на набожни, но са лишени от 
истинска духовност. Живеем във 
времена, в които университетските 
учени омаловажават духовното, 
презират религията и се кланят  
дълбоко пред олтара на науката. 
Живеем във времена, в които 
мнозина са обърнали гръб на 
църквите и синагогите, в които 
радио-коментаторите бълват омраза 
и простащина, в които 
телевизионните забавления се 
свеждат до „Истински секс” и 
„Факторът страх у знаменитостите”. 
Живеем във времена на 
самоубийствени взривове, на 
вилнеещ тероризъм и ядрено 
изнудване. (Престън, Чайлд 2006а: 
183) 

Съдба 
Да прозреш неизбежното и след това 
да се възвърнеш към моментното – 
това значи да познаваш съдбата. (Шъ 
1985: 54) 

*** 
Съдбата... обича да украсява нещата 
с непредвидимото... (Перес-Реверте 
2001:59) 

*** 
Съдбата е тъкан от нишки – видими 
и невидими, преплитащи се в шарки, 
които рядко забелязваме, преди да 
стане твърде късно. (Егеланд 2010а: 
23) 

*** 
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Горкият крал! Съдбата му дала 
всичко, което може да го направи 
щастлив, освен едно – способността 
да бъде щастлив. Съдбата има 
манията да уравновесява везните. 
(Джером 1982: 100) 

Съжаление 
Онзи, който прави кариера на 
недъгав, има случай да види целия 
парад на благотворителността. Както 
има тип на месар и на млекарка, така 
има и тип на благотворителна дама... 
Както обикновено, бях заела 
отбранително отношение, свита в 
неблагодарността си, няма, учтива, 
клатех глава и още веднъж 
установих, че съжалението, което 
вече е мъчително от страна на 
близките ни, може да стане 
непоносимо, когато няма нито 
извинението, нито маниерите на 
интимността. (Базен 1966: 30-31) 

Съзнание 
... непрекъснато се говори за онова 
смешно предимство на човека, 
наречено съзнание, и най-вече за 
способността на това съзнание да 
превърне самото себе си в обект... Да 
знаеш, че те сърби, и да осъзнаваш, 
че осъзнаваш факта, че го знаеш, не 
променя по никакъв начин факта, че 
те сърби. (Барбери 2009: 51-52) 

Същност на човека 
Човешките същества са разказвачи 
на приказки – не сме виновни, че 
желаем животът ни да бъде хубава 
приказка. (Фин 2007: 122) 

*** 
Веруюто на човека е мерилото на 
неговия дух и сърце (...). И 
дръзновенията, и крушенията 
придобиват съдбовния си смисъл 
когато са съпоставени с личните 

идеали и въжделения (...) (Бъчварова 
2008, т. I: 12) 

*** 
То се знае, и аз имам човешки 
слабости — и на мене ми се ще да 
вземам комплиментите за истина, 
често против задръжките на разума. 
(Делчев 1995: 189) 

*** 
(...) едно монументално 
самохвалство, белег на чувство за 
малоценност. (Делчев 1995: 411) 

*** 
Ширеше се някакъв маниакален 
интерес към човешките пороци и 
слабости; към човешките трагедии и 
баналните любовни истории на 
певци и артисти. Несъмнено, редно 
беше да се осъзнават недъзите на 
човешката психика, нали те тъй или 
иначе съществуваха, но да ти е 
приятно да четеш и пишеш за тях 
граничеше (...) с воайорство, а и със 
своеобразно доносничество от 
морална гледна точка. (Смит 2006: 
20) 

*** 
Дали неправдите, причинени в 
миналото, ни се струват някак по-
приемливи, просто защото са някак 
избледнели? (Смит 2006: 36) 

*** 
(...) кой е по-щастлив, дали тези, 
които осъзнават повече и постоянно 
се съмняват, или тези, които са 
напълно сигурни в това, в което 
вярват, и никога не са се осъмнявали, 
никога не са поставяли убежденията 
си под въпрос? Отговорът (...) беше, 
че всичко това няма нищо общо с 
щастието, което идва при човека 
също като промените във времето, и 
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се определя по-скоро от неговата 
личност. (Смит 2006: 63) 

*** 
Дори и в най-безнадеждните и 
мрачни ситуации човешкият дух е 
така устроен, че се опитва сам да се 
възземе. (Шоулс, Мур 2007: 291) 

*** 
Такава е човешката раса – 
здравомислещи същества са готови 
да жертват и младостта, и тялото, и 
любовта, и приятелите, щастието и 
много повече дори пред олтара на 
бляна, наречен вечност. (Нотомб 
2005: 50) 

*** 
Никой не е такъв задник, като този, 
който е роден задник. (Престън, 
Чайлд 2006а: 326) 

*** 
Защо винаги се оказва, че знаем 
твърде малко за хората, включително 
и за най-близките си приятели? 
Нямаме понятие от тайните им 
амбиции, от оня вътрешен огън, 
който ги тласка напред... (Престън, 
Чайлд 2006: 437) 

*** 
Всички велики учени са в една или 
друга степен арогантни. (Престън, 
Чайлд 2006: 437) 

*** 
... вирусът уврежда психиката далеч 
повече, отколкото лекува физиката. 
Така на повърхността изплуват 
неподозираните амбиции и 
съкровенните мечти, които до този 
момент са били дълбоко погребани в 
съзнанието му – гротескно 
изкривени и чудовищно извратени, 
те властно ръководят действията 
му... Той иска да бъде бог. Бог на 

себе си, бог на еволюцията... 
(Престън, Чайлд 2006: 437-438) 

*** 
Човекът, това са мислите, които той 
буди в нас! (Мороа 1976: 27) 

*** 
... когато се поощряват 
ласкателството и любезниченето, 
дори за най-надарения ще бъде 
трудно да се прояви... Умният може 
да подкрепи някого и без да се 
съгласява с него, а ограниченият се 
съгласява и без да го подкрепя. (Шъ 
1985: 43) 

*** 
Да оценяваш според външното 
подобие една картина, е да не 
виждаш повече от малко дете. (Шъ 
1985: 61) 

*** 
Когато потиска чувствата си, човек 
не може да стигне до спасението. 
Извличането на отровата от раната е 
много болезнено, вероятно защото 
това е моментът, в който се 
изправяме лице в лице с демона. Но 
успееш ли да го сториш, със 
сигурност ще откриеш свободата. 
(Мариани 2007: 159) 

*** 
… човек не съществува сам по себе 
си, той е част от една колективна 
цялост и всяка смърт способства за 
нейното разрушаване, респективно 
за неговото. (Конъли 2009: 145). 

*** 
... човек може да изгуби всичко, 
докато преследва едно нищо. 
(Андрюс 2010: 59) 

*** 
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Беше едър, червендалест, с 
добродушното туловище на кротък 
вол, и се движеше като вол – тежко и 
тъжно. (Маркес 1979а: 13) 

*** 
Накрая се оригна и обърса уста с 
ръкав. В продължение на 
деветнадесет години беше ял така, 
сам в кабинета си, повтаряйки всяко 
движение с добросъвестна точност. 
Никога не се бе срамувал от самотата 
си. (Маркес 1979а: 24) 

*** 
... сдъвка хапчето и отпи бира от 
бутилката. От първата глътка му се 
повдигна, но после стомахът му се 
окопити и той се почувства като нов 
и без минало. (Маркес 1979а: 29) 

*** 
… един човек без големи амбиции и 
цели винаги е малък човек, без 
значение колко долара има в 
банковата му сметка. (Кинг 2010: 
435) 

*** 
Но за министъра, който далеч не се 
считаше за краен по въпросите на 
етиката, негодниците не бяха 
еднакви. Степента на обществено 
одобрение на всеки един от тях беше 
в пряка връзка с качествата и 
финансовото им състояние.Още 
повече, ако за сметка на това малко 
насилие над морала се придобиваха 
съществени материални облаги. 
(Перес-Реверте 2001: 9) 

*** 
Всеки човек си има цена... Това беше 
мотото на човешкия живот. (Шоулс, 
Мур 2008: 72) 

*** 

Човек е в състояние да забрави 
много неща, когато се касае за 
живота му. (Ремарк 1983: 7). 

*** 
Примитивните хора, които са в 
състояние само да мразят или само 
да обичат, са за завиждане. (Ремарк 
1983: 20) 

*** 
- Значи искаш да станеш 
американец? 
- Не искам нищо. Просто искам най-
сетне да бъда нещо. Ако ми 
позволят. (Ремарк 1983: 21) 

*** 
Силвърс бе усвоил навика на 
мнозина едностранчиво образовани 
хора, да се надсмива на онова, от 
което не разбира, ала тази удобна, 
макар и съмнителна поза не винаги 
му помагаше. Понякога зад тая маска 
неочаквано прозираше несдържаният 
неврастеник. (Ремарк 1983: 147) 

*** 
Ако има нещо, което мразя, то е 
когато хората превръщат безсилието 
и отчуждението си във верую. 
(Барбери 2009: 76) 

*** 
Хората обичат представления с 
изроди, защото там гледат 
външността... и забравят какво има в 
самите тях. (Бърк 2001: 90) 

*** 
Когато си различен и твърдоглав, 
неминуемо развиваш и огромна 
гордост. (Бери 2007: 92 

*** 
„Смяташ, че се познаваш, докато не 
започнат да се случват разни неща, 
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докато не изгубиш обвивката на 
своята нормалност” – Робърт 
Уилсън. (Лескроарт 2006: 5) 

*** 
Когато омразата измести желанието, 
измислят се всякакви жалби, а на 
другия се сърдим просто заради това, 
което е. (Дрюон 2010: 32) 

*** 
Такъв е Харис, цял-целеничък – 
винаги готов да поеме бремето върху 
себе си и да го стовари върху чужд 
гръб. (Джером 1975: 24) 

*** 
... всички наши разходки нагоре по 
реката на живота... 
Вижте как тия хора товарят малките 
си кораби почти до височината на 
мачтите със скъпи дрехи и грамадни 
къщи, с безполезни слуги и цяло 
гъмжило от светски приятели, които 
не дават и пет пари за тях и които те 
самите не ценят, със скъпо струващи 
увеселения, които никого не 
развличат, с разни условности и 
моди, с превземки и суетна 
показност, или с най-тежкия и 
безсмислен баласт – страха от онова, 
което ще кажат съседите. Корабите 
им са пълни с разкош, който води 
само до пресищане, с удоволствия, 
които доскучават, с празна 
показност, която досущ както 
железните венци, слагани някога 
върху темето на всеки престъпник, 
само облива с кръв изтормозената 
глава и тика към припадък оногова, 
който я носи. (Джером 1975: 27) 

*** 
... повечето хора са тъй невероятно 
лениви и плашливи, че предпочитат 
да поощрят измамата чрез 
подчинение, вместо да я изкоренят, 

като проявят малко твърдост Джером 
1975: 66) 

*** 
От това, което ни се струва, че 
изживяваме, от това, което става 
вътре в самите нас, и от това, което 
излиза наяве и което е съвсем 
различно, извличам един верен 
символ: всички ние сме корени. 
(Базен 1984: 57) 
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Талант, творец 
С таланта не се воюва. А речеш ли да 
воюваш – губиш сражението (...) С 
таланта трябва да търсиш общ език. 
(Делчев 1995: 66) 

*** 
(...) творецът е по-силен от 
конюнктурните изисквания и от 
късогледството на догматиците, дори 
когато това късогледство е 
въоражено с всички средства на 
реалната власт. (Делчев 1995: 226) 

*** 
Талант без ресурси, които да 
гарантират неговата изява, е ужасно 
прахосничество. (Лъдлъм 1998: 299) 

Телевизия 
Докато телевизорът в портиерната 
блее, без да го чувам, глупости за 
тревопасни мозъци, аз се прехласвам 
със сълзи на очите пред чудесата на 
изкуството. (Барбери 2009: 13) 

Тиранозавър рекс 
Тиранозавър рекс беше 
високоинтелигентно животно... Умът 
му представляваше биологична 
изчислителна машина, обработваща 
инстинктивното поведение. 
Програмното й осигуряване бе 
съвършенно. Без да мисли какво 
върши, тиранозавърът просто го 
вършеше. 
Не притежаваше дългосрочна памет, 
оставяйки я за по-слабите... Да си 
същество без памет значи да бъдеш 
свободен... 
Животът му преминаваше в лов, 
убиване, ядене, сън и странстване... 

Познаваше само болката и 
удоволствието... Не рзмишляваше за 
смисъла на съществуването си. Не 
знаеше, че съществува. Просто беше. 
(Престън 2006: 239-240). 

Тоталитаризъм 
Бе полицейски патрул, който 
надничаше в прозорците на хората... 
Човек трябваше да живее – живееше 
по навик, превърнал се в инстинкт – 
със съзнанието, че всеки негов звук 
се улавя и че освен когато е тъмно, 
всяко негово движение се следи. 
(Оруел 2005: 8-9) 

*** 
Очите му проследяваха дори от 
монетата. От монети, от марки, от 
корици на книги, от знамена, от 
плакати, от опаковки на цигарени 
кутии – отвсякъде. Очите неизменно 
те следят, а гласът те обгръща. 
Заспал или буден, на работа или на 
масата, у дома или навън, в банята 
или в леглото – не можеш да се 
измъкнеш. Нищо не ти принадлежи 
освен няколко кубически сантиметра 
в черепа. (Оруел 2005: 28) 

*** 
Престъпмисълта не предполага 
смърт; престъпмисълта Е смърт. 
(Оруел 2005: 29) 

*** 
Когато не съществуват външни 
ориентири се размиват дори 
очертанията на собствения ти живот. 
(Оруел 2005: 33) 

*** 
... ако всички останали приемаха 
лъжата, налагана от партията, ако 
всички документи твърдяха същото – 
тогава лъжата минаваше в историята 
и ставаше истина. „Който 
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контролира миналото, гласеше 
лозунгът на партията, - контролира 
бъдещето; който контролира 
настоящето, контролира миналото”. 
И все пак миналото, въпреки че по 
своята същност е променяемо, 
никога не е било променяно. Това, 
което е вярно сега, е вярно от вечни 
времена за вечни времена. Беше 
толкова просто. Изискваше се само 
безкрайна поредица от победи над 
собствената ти памет. Наричаха го 
„Контрол над действителността”, по 
новговор: „двумисъл”. (Оруел 2005: 
35) 

*** 
Философията й негласно отричаше 
не само правотата на опита, но 
самото съществуване на реалния 
свят. Здравият разум беше ерес на 
ересите. И ужасяващото беше не че 
ще те убият, защото не мислиш като 
всички, а че може би те са прави. В 
края на крайщата откъде знаем, че 
две и две праи четири? Или че 
съществува земното притегляне? 
Или че миналото е непроменимо? 
Щом като и миналото, и реалният 
свят съществуват само в съзнанието, 
а самото съзнание подлежи на 
контрол – тогава какво? (Оруел 2005: 
75) 

*** 
За периода на капитализма се 
смяташе, че не е сътворил нищо 
ценно. Както по книгите, така и по 
архитектурата вече не беше 
възможно да се изучава историята. 
Статуи, надписи, паметни плочи, 
имена на улици – всичко, което може 
да хвърли светлина върху историята, 
беше систематично променяно. 
(Оруел 2005: 90). 

*** 

Дори от най-скромния партиен член 
се очаква да бъде компетентен, 
трудолюбив и в определени граници 
интелигентен, но също така той 
трябва да бъде лековерен и невеж 
фанатик, чийто основни чувства са 
страхът, омразата, 
низкопоклонничеството и 
необузданата екзалтация. (Оруел 
2005: 173). 

Траектория 
В живота на всеки човек има 
моменти на шок, на ужасни по 
своята сила превратности на съдбата, 
които осакатяват или възвисяват... 
Но понякога шокът е толкова 
неочакван, че преобръща вселената, 
пренарежда миналото и бъдещето, 
чертае своя траектория за промяна на 
живота... (Рийс 2006: 40)  

Трайност, преходност 
Нищо не трае дълго на фона на 
божествената безкрайност. Ето защо 
никога не трябва да градите вашето 
съществувание върху химери. 
Опитвайте се да не излизате от пътя 
на доброто и се старайте да си 
възвърнете божественото състояние. 
Нищо друго не е от съществено 
значение. (Сенклер 2006: 107) 

*** 
(...) годините минават и единствено 
трайното, което остава, е чувството 
за недостатъчност. (Делчев 1995: 
245) 

Тяло 
За вас тялото е нещо, което може да 
бъде преглеждано и лекувано, но не 
и довеждано до екстаз. (Нотомб 
2009: 60) 

*** 
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... човек не бива да се оправдава за 
това, което Бог му е дал. (Мелцер 
2004: 98) 

*** 
Костите натежаваха като желязо. 
Когато плътта по тялото изчезне, 
носенето на костите се превръща в 
бреме, тегли те надолу в земята. 
(Мюлер 2010: 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 
 

Увереност 
... откъде ли идва тази непоколебима 
увереност – дали беше само 
патриотизъм или един вид защитен 
пашкул от догми, за да се предпази 
от мисълта за извършените 
жестокости, от престъпленията, 
които не би могъл да оправдае по 
друг начин. (Ролинс 2008: 314) 

Увредено тяло, мозък 
Увреденото тяло и мозък не само 
приличат на диктатура – те са 
диктатура. Няма по-безжалостен 
тиранин от болката, нито по-жесток 
деспот от замъгленото съзнание. 
(Кинг 2008: 67) 

Увреждане, инвалидност 
Казват, че родените слепи са по-
благонравни от тези, които са 
загубили зрението си на такава 
възраст, че да могат да си спомнят, 
че са виждали. (Нотомб 2009: 24) 

*** 
Той изглеждаше добре, беше 
интелигентен мъж в разцвета на 
силите си, но бе завинаги лишен от 
възможността да практикува 
единствената професия, за която 
мечтаеше – професията на полицай. 
Имаше микроскопичен отвор на 
перикарда, което водеше до шум в 
сърцето и означаваше, че стената на 
едната камера е изтънена. Подложи 
се на операция и проблемът бе 
решен, но заради сърдечното му 
заболяване завинаги го заклеймиха 
като втора ръка човек. (Ларшон 
2010: 330). 

*** 
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... нито един вестник не обърна 
внимание на факта, че най-
обичайната форма на лечение в 
детското отделение с ограничен 
достъп, ... бе поставянето на 
„неспокойните и неконтролируеми 
пациенти” в „свободната от 
дразнители” стая. Мебелировката й 
се състоеше основно от койка с 
ремъци. Академичният претекст бе, 
че липсата на дразнители щял да 
предпази децата от евентуални 
пристъпи.  
Като порасна малко, откри, че 
същият метод има и друго научно 
име – сензорна депривация. 
Съгласно Женевската конвенция 
подлагането на затворници на 
сензорна депривация се считаше за 
нарушение на човешките права. То 
бе често използван метод при 
промиването на мозъци, извършвано 
в страни с диктаторски режими. 
Освен това съществуваха документи, 
които доказваха, че политическите 
затворници, признали всевъзможни 
абсурдни престъпления по време на 
съдебните процеси в Москва през 
трийсетте години на миналия век, са 
били подлагани на подобни 
манипулации. 
... Той бе отговарял за това, което на 
теория се определяше като нейно 
лечение. Тя така и не успя да разбере 
какво точно се искаше от нея, освен 
да се подложи на някаква терапия и 
да започне да осъзнава постъпките 
си. Лисбет бързо разбра, че 
„неспокоен и неконтролируем 
пациент” е равнозначно на пациент, 
който поставя под съмнение 
квалификацията и идеите на 
Телебориан. (Ларшон 2010: 399-400). 

*** 

Питам ви, кой плаж ще пусне една 
саката да си прави опити от неговата 
кула за скачане? Кой учител по 
плуване би могъл да разбере 
намеренията й – скрити и горчиви 
като бадемова ядка? Как да му се 
обясни, че не става въпрос за 
самохвалство и лудории, нито за 
глупав рекорд, нито за нов начин на 
самоубийство, че това е просто една 
опасна утеха, опит, който 
представлява нещо средно между 
къпане в чудотворна вода и 
ахилесова баня. (Базен 1966: 10) 

*** 
В края на крайщата аз съм само 
полупарализирана. Отдавна вече 
вместо с патерици вървя с 
полупатерици, които впрочем би 
трябвало да се наричат бастуни. Но 
не съм напълно преодоляла 
въртенето на тялото, напомнящо 
походката на косач, нито 
треперенето на краката, които 
придават жалък вид на разходките на 
сакатите. Остават главно деликатни 
операции – по-специално 
преминаването от едно равновесие в 
друго, от седнало в право положение 
и обратно, но това трябва да се 
направи естествено, без гротескни 
извивания. Просто така, сякаш съм 
момиче като другите, някоя от ония 
веселячки, които без сметка пилеят 
гъвкавостта си. Какво пестене на 
силите, какво познание на тежестта 
ни са необходими на нас, за да им 
подражаваме! По-точно да им 
подражаваме като маймуни! Всеки 
паралитик, който се уважава, си има 
списък от хватки и най-голямото му 
удоволствие е да намира нови, да 
усъвършенствува номерата си. 
Стигаме до там, че можем с един 
поглед да обхванем терена, да го 
проучим като чертеж, да отбележим 
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и най-малката възможна опорна 
точка, за да намерим най-елегантния, 
което ще рече, най-незабележимия 
начин да използваме всичките му 
предимства. (Базен 1966: 12) 

*** 
- И ти си крива – каза то... „Нещо 
мило искаше да ми каже невинното 
дете. Патраво и мекокрака – и 
двамата сме от семейство Кьопави. 
То чувства това като някаква 
връзка”. Целунах го не без мъка, 
защото трябваше да се наведа, а тази 
гимнастика можеше и двама ни да 
събори. (Базен 1966: 51) 

*** 
Както си вървяхме, клатушкайки се, 
и вече сигахме до терасата, 
успоредна на Марна, двама ученици, 
които препускаха по алеите, 
изведнъж се спраха зад нас. По-
малкият бутна с лакът другаря си и 
извика: 
- Ей! Скив: патрава майка с патраво 
дете. 
Цялата се разтреперих, спуснах се 
към най-близката пейка и си поех 
дъх чак след като се приютих в 
седналото положение, което ни 
правеше нормални. Всичко сега 
изглеждаше разбираемо: „Това било 
значи! Затова съм се колебала. Страх 
ме е от това дете, защото то още 
повече ще ме излага”. Почти 
непосредствено след това дойде 
възмущението: „Срам ме е заради 
него. Следователно ме е срам и за 
мене си”. (Базен 1966: 52-53) 

*** 
Едрият мъж с дебел глас е по-
убедителен. А сакатият човек, когато 
не го познаваш, изглежда 
непълноценен и всичко, което казва, 

изглежда непълноценно, сякаш от 
сакат човек може да се очакват само 
осакатени истини, сякаш и мисълта 
му е недъгава като тялото. Този 
рефлекс от страна на непознати 
често ме е вбесявал. Но може да се 
предизвика и обратния рефлекс – 
рефлексът на подсвирването. 
Добрите леваци, от които сте 
изтръгнали първоначално 
доказателство за възхищение, 
някакво „Я го виж това момиче!”, 
винаги са готови да зяпнат от 
учудване, щом забележат, че сте 
само труп. Право казано, пет пари не 
давам за възхищение от тоя род. 
Това чувство е тлокова ниско, 
колкото и ревността, но все пак е по-
малко мъчително. (Базен 1966: 57) 

Ум, интелект 
Да си бедна, грозна, а на всичкото 
отгоре и умна, в нашите общества ви 
осъжда на мрачни и разочароващи 
премеждия, с които е по-добре да 
свикнеш отрано. На красотата 
прощават всичко, дори и 
простотията. Интелектът не се 
възприема вече като справедлива 
компенсация, един вид равновесие, 
което природата дарява на по-
онеправданите си чеда, а по-скоро 
като излишна играчка, която може 
само да увеличи стойността на 
украшението. Затова пък грозотата е 
поначало виновна и тази трагична 
съдба беше моята орис, толкова по-
мъчителна, защото не бях глупава. 
(Барбери 2009: 40-41) 

*** 
... насаме с моя ум, където съм в 
безопасност, не съществува 
предизвикателство, което да не мога 
да приема. Бедна поради името, 
положението и външния си вид, в 
обителта на съждението аз съм 
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непобедима богиня. (Барбери 2009: 
47) 

Унижение 
Матилд ми слага подлогата. 
Затварям очи. Колкото и да съм 
тренирана да понасям най-тъпите 
унижения, това наистина ми е 
прекалено мъчително. Че парализата 
съсипва един след друг мускулите 
ми, все още се понася! Но тя би 
могла, поне от приличие, да не засяга 
сфинктерите ми. (Базен 1966: 194) 

Успех, неуспех 
В течение на години бе успял да 
осмисли истината, че разликата 
между успеха и провала се крие в 
подробностите. (Ролинс 2002: 139) 

*** 
Има още нещо, свързано с това, да се 
чувстваш на края на опашката и то 
не е лошо. Ако си последен, значи 
изпитваш някакъв вътрешен глад, 
който е непонятен за околните. Не 
могат да го купят за никакви пари. 
Знаеш ли какво ти гарантира този 
глад?... Успех, Вив. Където и да 
отидеш, каквото и да направиш. 
Гладът храни успеха. (Мелцер 2004: 
175). 

*** 
... представи си успеха и ще успееш. 
(Демил 2004: 151) 

Утеха 
В малката компания всеки намираше 
мълчаливата утеха, че собственият 
му провал не е изолиран факт, а 
споделен повече или по-малко от 
другите. (Перес-Реверте 2001: 31) 
 
 
 

Ф 
 

Феноменология 
Цялата феноменология почива на 
следната увереност: нашето 
рефлексивно съзнание, белег на 
онтологичното ни достойнство, е 
единсвтеното нещо у нас, което си 
струва да бъде изучавано, защото ни 
спасява от биологичния 
детерминизъм. 
Изглежда, никой не осъзнава факта, 
че след като сме животни, 
подчинение на хладния 
детерминизъм на физическите неща, 
всичко предшестващо е невалидно... 
(с.52) 
Идеализмът е гледната точка, според 
която ние можем да опзонаваме само 
онова, което се явява на съзнанието 
ни – полубожествена даденост, 
спасяваща ни от животинското. 
Знаем за света това, което 
съзнанието ни казва за него, защото 
то му се явява и нищо повече. (с. 53) 
... Ето това е кантовият идеализъм. 
От света познаваме само идеята, 
която нашето съзнание има за него. 
(с. 54) 
... Съществува идеализмът на 
Едмунд Хусерл... Светът е 
непостижима реалност и е 
безсмислено да се опитваме да я 
опознаем. Какво знаем за света? 
Нищо. Тъй като всяко познание е 
самоизучаване на рефлексивното 
съзнание от самото него, 
следователно можем да изпратим 
света по дяволите. (с. 54) 
... Ето това е феноменологията: 
безкраен и самотен монолог на 
съзнанието със самото себе си, чист 
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и тежък аутизъм, никога несмущаван 
от една истинска котка. (Барбери 
2009: 52-55) 

Философия 
В Критика на чистия разум 
Имануел Кант твърди, че човекът 
няма достъп до нещата „сами по себе 
си”, до онтологичната реалност, а 
само до света на явленията. Ние не 
познаваме природата на нещата, а 
само начина по който ги 
възприемаме, начин, който е 
специфичен за нас. Човекът 
например възприема света различно 
от прилепите. Хората възприемат 
образи, прилепите – сонарно ехо. 
Хората разпознават образи, змиите 
усещат температури. Нито една от 
тези форми на възприятие не е по-
истинна от другата. Те просто са 
различни. Ние не познаваме нещата 
„сами по себе си”, а само 
„явленията” им, начина по който 
сетивата ни ги възприемат. Ако си 
послужим с прословутата алегория 
на Платон, онова, което Имануел 
Кант ни казва, е, че всички сме в 
една пещера, оковани от 
ограниченията на нашето 
възприятие. От реалното ние 
всъщност виждаме само сенки и 
никога самото реално... Ето защо 
френските деконструкционисти 
твърдят, че няма нищо извън текста. 
След като реалността е недостижима 
заради ограниченията на 
възприятието ни, това означава, че 
ние изграждаме собствената си 
представа за реалността. Този образ 
не идва от съществуващото „само по 
себе си”, а от нашите специфични 
когнитивни механизми... (Сантуш 
2009: 194-195) 

*** 

... Мишел Фуко... истините зависят 
от историческите предпоставки на 
епохата, в която са известни. 
Работейки всъщност като историк, 
той стига до зключението, че науката 
и властта са така неразделно 
свързани, че се превръщат в 
двуединство власт-познание, в две 
страни на една и съща монета. Това е 
основната ос, около която се развива 
целия му труд... Мишел Фуко 
стигнал до заключението, че властта 
стои в основата на всичко, и се 
посветил на мисията да изследва 
механизмите, чрез които властта, 
използвайки знанието, установява 
социален контрол. Въпросният съюз 
власт-познание... Например в 
„Думите и нещата” той анализира 
предпоставките и предубежденията, 
които определят мисленето в 
определена епоха... В известен 
смисъл тази книга допринася за 
разрушаването на абсолютното 
понятие за истина. Защото ако 
нашият мироглед се определя от 
предпоставките и предубежденията 
на епохата, не би било възможно да 
се достигне обективната истина. 
Истината става относителна, 
зависима от начина, по който 
гледаме на нещата... Мишел Фуко 
поставил тези идеи в нов контекст... 
Когато го поканили да преподава в 
Колеж дьо Франс, попитали го за 
наименованието на неговата 
дисциплина... отговорил... Професор 
по история на мисловните системи... 
„Архелогия на знанието”... В него 
Мишел Фуко определя истината като 
конструкт, като продукт от 
познанието на всяка една епоха, и 
открива различни проявления на 
своята концепция... (Сантуш 2009: 
197-199) 
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Х 
 

Хигиена 
Цивилизацията започва от течащата 
вода. Клозетите на цар Минос на 
Крит... Миенето винаги е малко 
символично. (Лем 1979: 28) 

*** 
Хранене 

Което не види окото, не пречи и на 
стомаха. (Джером 1975: 123) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ц 
 

Ценности 
Несигурността и скептицизмът сами 
по себе си са ценност. Тъй като 
показват, че мислиш. (Егеланд 2009: 
385) 

Цивилизация 
Една цивилизация, която отхвърля 
възможността да прибегне до 
насилие в мислите и действията си, 
се саморазрушава. Превръща се в 
стадо овце, които ще бъдат заклани 
от първия срещнат. Същото става и с 
хората. (Перес-Реверте 2001: 141) 

*** 
Викове и пустотата във време на 
всеобщо безразличие, което скоро 
щеше да бъде последвано от епохата 
на безчовечността – войната... 
(Ремарк 1983: 6) 

*** 
Цивилизацията е овладяно насилие, 
все още незавършената победа над 
агресивността на примата. (Барбери 
2009: 97) 

Цинизъм 
Цинизъм е другото име на реализма. 
(Кристофър 2008: 85) 

*** 
... героите обикновено умират. Или 
се разоряват. А моят случай е такъв, 
че имам прекалено много за губене... 
На моите години и с моята професия 
благоразумието е за предпочитане 
пред добродетелта, то е инстинкт. 
Така че съм решил да оправдая сам 
себе си. (Перес-Реверте 2001: 10) 

*** 
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— Забравяте Бог. 
— Той не ме интересува. Бог 
позволява непозволимото, 
безотговорен е и непоследователен. 
Не е джентълмен... 
— Винаги съм твърдял, учителю..., 
че Природата прави нещата толкова 
добре, че превръща интелигентните 
хора в циници, за да могат да 
оцелеят... (Перес-Реверте 2001: 116) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч 
 

Човек 
Аз съм човек. Чудото, което съм, е 
мое, да го притежавам и пазя, да го 
браня и използвам, да коленича пред 
него! (Ранд 2010: 64). 

*** 
Никому не давам обичта си без 
причина... Аз удостоявам хората със 
своята обич. Но тази чест трябва да 
се заслужи. (Ранд 2010: 64) 

*** 
Въпреки целия мрак и целия срам, 
който са способни да понесат хората, 
човешкият дух ще продължи да 
живее. Може да заспи, но накрая ще 
се събуди. Може да е окован, но ще 
се освободи. И човекът ще продължи 
да върви напред. Човекът, не хората. 
(Ранд 2010: 70). 

*** 
Когато човек вече не се грижи за 
хляба и подслона си, той престава да 
бъде просто човек... (Ремарк 1983: 
186). 

Човек и Космос 
Не сме подходящи за Космоса и 
именно затова няма да се откажен от 
него. (Лем 1979: 13) 

Човек и природа 
В ръцете на тези фотографи винаги 
ще видите чудесни снимки на татко 
и мама, Джони, Боб и сестричката им 
или на двама-трима провинциални 
братовчеди – всички са глуповато 
усмихнати, всички седят във 
файтона във възможно най-
изкуствени и неудобни пози, всички 
се възправят в своето удивително 
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тъпоумие и така затулват и 
оскърбяват с присъствието си 
великото чудо на природата, чиито 
верни духове са дъгите на небето, 
чийто глас е гръмотевицата, чийто 
застрашителен лик е забулен в 
облаци... 
Всъщност няма нищо лошо в това на 
фона на Ниагара да извадиш на показ 
своето ярко осветено нищожество, 
но за да постъпиш така, се изисква 
свръхчовешко самодоволство 
(„Ниагара”). (Твен 2008: 42-43). 

Чувство за малоценност 
Самомнението, което неделикатно се 
нарича маниащина, е обратният 
външен израз на чувството за 
малоценност. (Делчев 1995: 223) 

Чудеса 
Има два начина да изживееш живота 
си. Единият е като не признаваш 
чудесата. Другият е да мислиш, че 
всичко е чудо. Алберт Айнщайн 
(Шоулс, Мур 2008: 376) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Щ 
 

Щастие 
... не можеше да разбере, че 
щастието не е състояние, а само 
вълна върху гладката повърхност на 
водата... (Ремарк 1983: 130) 

*** 
Моето щастие не е средство за 
постигане на някаква цел. То е цел 
само по себе си. То е самата цел. Цел 
на самото себе си. (Ранд 2010: 63-64). 
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