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Абстрактно и конкретно 

Абстрактна е реалност, за която 
можем само да мислим. „Две”, 

числото две, е реалност от този 
тип. Ти не можеш да докоснеш 

числото две, нито да го видиш, 
нито да го вкусиш... Конкретна е 
реалност, която можеш да видиш, 

да докоснеш, да манипулираш... с 
една дума, материална реалност. 

Всичко, което се мисли, е 
абстрактно, всичко което се усеща 
с петте сетива, е конкретно. 

(Дроа 2007: 60) 

 

Ад 

... Данте е казал, че адът е онова 
място, където отива всичко 

забравено. (Патерсън, Ледуидж 
2013: 171) 

 

Арогантност 

В крайна сметка арогантността 

обикновено прикрива 
несигурност. (Кенеди 2012: 58) 

 

Архитектура 

В известен смисъл градовете си 
личат по фасадите на сградите в 

тях. Това е един вид архитектурно 
аранжирана витрина, директно, 

макар и чисто външно внушение 
за духа на дадено място. Париж е 
мрачно-елегантен. Манхатън 

напомня постоянно за амбицията 
си да се разраства нависоко. 

Обаче това са само наблюдения от 
пръв поглед. Повърхностна 

представа. Градска стенография. 
Но нали в дъното на всяко клише е 

заложена фундаментална истина, 
така че първоначалните визуални 

впечатления говорят 
предостатъчно за мястото, което 
посещаваш за пръв път. (Кенеди 

2012: 87) 

 

Аутопсия 

Харесвам работата си и съм в 
състояние да се абстрахирам от 

зловонието, от гледката на всеки 
следващ труп. Аутопсиите са 
някак различни и по странен 

начин обнадеждаващи. При 
аутопсията работиш върху човек, 

току-що умрял, чиято история ти е 
известна. Той не е безличен, 
анонимен труп, а личност, която 

доскоро е водила своята битка, 
своята единствена битка с 
живота, и я е загубила. Задачата 

ти е да разбереш как и защо се е 
провалил той, най-вече за да 

помогнеш на другите, които 
тепърва ще започнат битката си — 
както и на самия себе си. Това 

няма нищо общо с труповете за 
дисекция, които съществуват под 
формата на отвратителна 

професионална смърт, сякаш 
единствената цел на техния 

здрачен балсамиран след живот е 
да бъдат доказано мъртви. 
(Крайтън 1995) 

 

Афекти 

„... завладяният от афектите човек 
не е господар на себе си, а е 
подчинен на случая...“ (Спиноза 

„Етика“) (Ялом 2012: 338) 

 



Афоризми, максими и размисли 

Най-големи са ония разстояния, 

които човешката воля не иска да 
превъзмогне. (Нейков 1990: 85) 

*** 

Ободреният дух води наистина 
към чудотворни приспособявания. 

(Нейков 1990: 321) 

*** 

Всеки има своите бойни полета... 

(Мураками 2012: 21) 

*** 

… в пустинята всеки среща онова, 
което мисли, че е оставил зад 
гърба си. (Пайнкофер 2009: 255) 

*** 

Никога не прощаваме на онези, 

които сме онеправдали. (Фолет 
2006: 65) 

*** 

... излъжи ме веднъж – срам за 
теб, излъжи ме два пъти – срам за 
мен. (Файндър 2004: 171) 

*** 

... пиронът, който стърчи, го 

забиват. (Файндър 2004: 199) 

*** 

Ястребите може да се реят из 

небесата, но самолетните турбини 
никога не засмукват катерици. 
(Файндър 2004: 199) 

*** 

„Съдбата разбърква картите, ние 

играем“. (Артур Шопенхауер). 
(Фицек 2012: 4) 

*** 

... адвокат, който представлява 
себе си, се е наел да защитава 

глупак. (Патерсън, Ледуидж 2013: 
165) 

*** 

Човек не осъзнава, че забравя. 
(Чайлд 2013: 182). 

*** 

Никой план не оцелява при 
първия контакт с врага. (Чайлд 

2013: 387) 

*** 

Това, че си параноик, не означава, 
че никой не те дебне. (Дж. Хелър) 
(Крауч 2014: 5) 

*** 

Грам профилактика се равнява на 

килограм лечение. (Кук 2001: 74) 

*** 

Постът действа като усилвател, а 

не като генератор. (Коубън 2007: 
185) 

*** 

... предпазливостта е съставна 
част на доблестта (Къслър, дю 

Брул 2012: 136) 

*** 

Колкото повече се променят 

нещата, толкова повече 
проличава, че си остават същите 
(Кук 2003а: 247) 

*** 

... човек не може още със 

запознанството си да си създаде 
стари приятели. (Ялом 2012: 96) 

*** 



... страхът от смъртта е основният 
извор на страдание. (Ялом 2012: 

105) 

*** 

Силата на едно убеждение няма 
никакво отношение към неговата 
правдивост. (Ялом 2012: 107) 

*** 

Колкото повече желания 
притежаваш, толкова повече те 

притежават теб. (Ялом 2012: 236) 

*** 

Смущението винаги предполага 
още един човек... (Ялом 2012: 240) 

*** 

Просветеният егоизъм води до 
взаимна облага. (Ялом 2012: 380) 

*** 

Не вярвам, че ритуалът може да 
съжителства с будния, 

разсъждаващ логично ум. (Ялом 
2012: 381) 

*** 

Запомни нощта… защото е начало 
на вечността. (Браун 2013) 

*** 

Себепознанието води до 
самоконтрол. (Айслър 2014: 149) 

*** 

Човек не може да даде онова, 
което не носи у себе си. (Ялом 

2013: 47) 

*** 

„Онзи, който иска да бъде всичко, 
не може да бъде нищо“. 
Шопенхауер (Ялом 2013: 101) 

*** 

Тревожността, колкото и малка да 
е, ще се разширява непрекъснато, 

докато изпълни целия наличен 
обем. (Ялом 2013: 120) 

*** 

... аз наричам брака дълг, който 
мъжът поема на младини, а плаща 

на старини – Шопенхауер. (Ялом 
2013: 144) 

*** 

... когато се събудим посред нощ с 
паднал дух, враговете, които сме 

сразили много отдавна, се 
надигат, за да ни погнат отново. 
(Ялом 2013: 146-147) 

*** 

„Човек трябва да носи хаос у себе 

си, за да роди танцуваща звезда“ 
Ницше, Тъй рече Заратуста. (Ялом 
2013: 172) 

*** 

... колкото повече човек има в себе 
си, толкова по-малко ще очаква от 

другите. (Ялом 2013: 178) 

*** 

„Всеки път, когато излизах сред 
хората, връщах се по-малко човек“ 
Шопенхауер. (Ялом 2013: 197) 

*** 

„Без власт е разумът над онова, 
което е лишено от всякаква 

разумност“ Теренций. (Ялом 2013: 
214) 

*** 

„Единственият начин да 
постигнеш превъзходство в 

отношенията си с хората е, като 
им дадеш да разберат, че не 

зависиш от тях“. 



„Колкото по-малко уважаваш, 
толкова повече ще те уважават“. 

„С вежливост и любезност можеш 
да направиш хората отстъпчиви и 

услужливи. Ето защо вежливостта 
е за човешката природа това, 
което е топлината за восъка“ 

Шопенхауер. (Ялом 2013: 256) 

*** 

От гледна точка на младостта 

животът е едно безкрайно бъдеще, 
а от тази на старостта – по-скоро 

много кратко минало. Шопенхауер 
(Ялом 2013: 310) 

*** 

„Невъзможно е да не е напълно 
щастлив онзи, който не зависи от 

другиго и носи всичките си ценни 
притежания вътре в себе си“ 
Цицерон (Ялом 2013: 327) 

*** 

„Не самата слава, а онова, 
посредством което я извоюваме, е 

истински ценното... най-голямото 
щастие за човека не е, че 

бъдещите поколения ще узнаят 
нещичко за него, а че той със 
собствени сили е родил мисли, 

които заслужават да бъдат 
премисляни и съхранени за 
векове“ Шопенхауер. (Ялом 2013: 

354) 
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Библиотека 

Читалня с мраморни камини, 
огромни полилеи, тъмни дъбови 

бюра и удобни столове с облегалки 
откъсваше човек от забързания 
живот навън и насочваше мислите 

към духа – там, където дребнавите 
ежби на ежедневието нямаха 

власт. (Кук 2003а: 97) 

 

Бизнес и образование 

... имам половин дузина почетни 
титли от най-добрите 

университети, а не съм завършил 
и десети клас! Важно е да правиш 
дарения... (Балдачи 1999: 261) 

 

Бог 

... плановете се правят само за 

има на какво да се смее Господ. 
(Патерсън, Ледуидж 2013: 52) 

*** 

... по дефиниция едно съвършено 
и цялостно същество няма 

потребности, недостатъци, нужди 
и желания... Тогава... Бог няма 

желания по отношение на това 
как да Го възхваляваме, нещо 
повече – Той едва ли има желание 

изобщо да Го възхваляваме. 
Позволи ми в такъв случай... да 

обичам Бог по собствения си 
начин. (Ялом 2012: 17) 

*** 

Вярвам, че проблемът се корени в 
една основна и всеобща грешка – 

грешката Бог да се приема за 



живо, мислещо същество, 
същество с подобен на нашия 

образ, същество, което мисли като 
нас, същество, което мисли за нас. 

Древните гърци са осъзнали тази 
грешка. Преди две хиляди години 
един мъдрец, на име Ксенофан, че 

ако воловете, лъвовете и конете 
биха имали ръце, с които да ваят 

образи, те биха изобразили Бог с 
подобни на техните форми и биха 
му дали тела като своите. Аз пък 

вярвам, че ако триъгълниците 
можеха да мислят, те биха 

изобразили Бог с вида и 
атрибутите на триъгълник, а 
кръговете пък биха създали 

кръгъл. (Ялом 2012: 69) 

*** 

Наистина ли вярваш, че ние, 

смъртните, някои от които глухи, 
уродливи, страдащи от запек или 

други ужасни болести, сме 
създадени по Негов образ? 
Помисли за умрелите като майка 

ми, преди да навършат двайсет 
години, за родените слепи, 

недъгави или слабоумни с огромни 
подути с вода глави, за 
скрофульозните, за онези, чийто 

бели дробове се разпадат и кашлят 
кръв, за алчните и кръвожадните. 
И те ли са създадени по Божия 

образ? Смяташ, че Бог притежава 
нрав като нашия, желае да бъде 

ласкан и става ревнив и 
отмъстителен, когато не се 
подчиняваме на Неговите закони? 

Та може ли едно съвършено 
същество да мисли по такъв 

сбъркан и ограничен начин? (Ялом 
2012: 85-86) 

*** 

„Който обича Бог, не бива да 
желае и Бог да го обича в 

замяна“... Бог според Спиноза не е 
чувстващо същество. (Ялом 2012: 

338). 

 

Богатство, богати 

Едгар се имаше за човек, издигнал 
се без чужда помощ, но всъщност 
бе спечелил парите си по 

старомодния начин – беше ги 
наследил. Не познавам много 

свръх богати хора, но съм 
забелязал, че колкото повече неща 
ти се поднасят на сребърен 

поднос, толкова повече хленчиш 
за социални придобивки и 

държавни подаяния. Много 
странно. Едгар принадлежи към 
онази класа от избраници, която 

се самозаблуждава и дори си 
вярва, че е постигнала 
положението си чрез упорит труд. 

Разбира се, всички си търсим 
оправдания в живота и ако човек 

никога не се е грижил за 
насъщния, ако е живял в разкош, 
без да е направил нещо, за да го 

заслужи, това, предполагам, 
подсилва неувереността му. От 
което не следва да се прави на 

велик. (Коубън 2008: 27) 

*** 

Колкото повече придобиваме, 
толкова повече желаем, а тъгата 
ни става все по-дълбока, остава ли 

копнежът ни незадоволен? (Ялом 
2012: 104) 

 

Болест 

... беше раздразнителен човек, 

беше си такъв, откакто го помнех, 



и се вкисваше все повече с 
напредване на възрастта и 

болестта. (Файндър 2004: 47) 

*** 

„От мозъка и само от мозъка се 
пораждат всички наши 
удоволствия и радости, смях и 

сълзи, скръб и болка…“ (Хипократ, 
„Свещената болест“, гл.XVII). (Кук 
2000: 3) 

*** 

... смъртта и болестта могат да 

изолират хората точно тогава, 
когато най-много имат нужда от 
подкрепа. (Кук 2010: 127) 

*** 

Опознавайки наистина 

страховитата същност на своята 
болест, той започна да си 
представя меланома като  лакома 

твар, която впиваше черни като 
абанос пипала все по-дълбоко в 
плътта му. Какъв потрес 

предизвикваше у него мисълта, че 
вече не бе най-висшата, 

господстващата форма на живот. 
Беше се превърнал в прост 
гостоприемник, в храна за по-

приспособен организъм, чийто 
ненаситни клетки се деляха със 
замайваща скорост, организъм, 

който водеше светкавична война, 
анексирайки всяка протоплазма 

по пътя си, и в момента 
несъмнено подготвяше отряди от 
клетки, които да изпрати по 

кръвообращението с мисията да 
колонизират далечните органи – 

вероятно най-напред щяха да 
атакуват сочната и крехка земя на 
черния дроб или порестите ливади 

на белите дробове. (Ялом 2013: 15) 

 

Болка 

Единственото нещо, което го 

разсейва, е явната болка в 
дясната ръка. От време на време 

прекъсва работата си, за да 
отвори и затвори дланта си, за да 
огъне китката. Лявата ръка 

масажира гърба на дясната. 
Поема дълбоко въздух и поглежда 
часовника си. Прави много лека 

гримаса. Болката в дясната му 
ръка бави работата му. (Мураками 

2012: 70) 

*** 

Когато дойде голямата болка, ще 

бъда пълна развалина. (Макинтош 
2012: 260) 

*** 

Всякаква логика я напусна. 
Остана й само болката. Забрави 

дори за онова, което бе направила; 
за пораженията, които бе 
причинила не само през днешния 

ден, но откакто се помнеше. 
(Коубън 2009: 7) 

 

Борба 

Опасността трябва да се гледа очи 

в очи. На опасността гръб не се 
показва. Ако има опасност. Когато 
има. Може и да няма. Но щом я 

предполагаш – не може да 
свеждаш очи и подвиваш опашка. 

Докато не разбереш има или нема. 
Борбата може да донесе победа 
или поражение; отказът от борба 

носи само поражение. (Божинова 
2014: 324) 

 

Бъдеще 



Тъй или иначе, бъдещето е винаги 
бременно. Изкуството е да не 

бягаш от него. (Нейков 1990: 311) 

*** 

Още един път казвам: в 
критически моменти почти винаги 
евреи бяха познатите, които ми се 

притичаха на помощ. При крайна 
нужда, пред пачка банкноти, 
които ви се поднасят, лихвите, 

колкото и големи, ви се виждат 
дреболия. Залогът върху бъдещето 

е единствената ипотека, достъпна 
за безимотния. (Нейков 1990: 320) 

*** 

... внезапно осъзна иронията на 
ситуацията: „Няма такова нещо 

като безплатна вечеря, каза си 
Ким. И даром даденото все някога 
се плаща, по един или друг 

начин“. (Кук 2003а: 241) 
 

Бюрокрация 

Джак предпочиташе да разглежда 
правилниците само като обща 

насока за работа. Той вярваше, че 
интелигентността и природните 
инстинкти вършат далеч повече 

работа от бюрократическите 
догми. (Кук 2001: 66) 
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Власт 

Но властта, в каквито и хилави 
ръце да е, винаги има своята 

раболепна клиентела. Партиите 
бяха разнищени, липсваха 
изпитани народни водачи. 

Опозиция имаше несъмнено, но тя 
беше единна и дейна само в 

крайната левица. Интересно беше 
да се следи как политически 
кариеристи и ловци на едри 

служби, изневерници на 
демократически програми и на 

стари шефове се юрват на тълпи 
да кадят тамян пред 
новопомазаните величия... 

(Нейков 1990: 390) 

*** 

Арогантността на властимащите... 

безогледното право на по-силния и 
на едно общество, което смята 

себе си за еталон на всички 
ценности, без да се съобразява с 
факта, че всичко човешко е 

преходно. (Пайнкофер 2009: 201) 

*** 

Властта се крепеше на два стълба: 
суровост и произвол. 

Суровост, за да не остане и 

капчица съмнение, че той е 
изпълнен с решимост и е в 
състояние да прилага властта си. 

Произвол, та никой да не се 
чувства сигурен, а страхът прави 

хората покорни и податливи. 
(Пайнкофер 2009а: 154) 

*** 



... всичко се върти около властта и 
влиянието. Става дума за налагане 

на отпечатък върху историята, за 
формирането й с помощта на 

сили, които разумът ни не може да 
обхване. Следите, на които сте се 
натъкнали, не са следи на каква 

да е борба – те са следи на 
епическата битка между 
светлината и мрака, която бушува 

от сътворението на света. 
(Пайнкофер 2009а: 263) 

*** 

Единствената реална власт на 
тираните е дадената им от техните 

жертви. (Файндър 2004: 78) 

*** 

... властта покварява, а голямата 
власт покварява абсолютно. 
(Файндър 2004: 181) 

*** 

Всъщност е заради властта, която 
ти е отнета. Заради принудата да 

се съобразиш с нечие решение. Да 
изгубиш властта да решаваш сам 

кога да сложиш край на дадено 
взаимоотношение. Това винаги 
боли повече от загубата на любов, 

която вече се е стопила. (Руслунд, 
Хелстрьом 2012: 44) 

 

Война 

Първата жертва на войната е 

истината. Есхил. (Макинтош 2012: 
5) 

 

Време 

Августин казва: „Когато не ме 

питат какво е времето, аз знам. Но 

когато ме питат, не знам”. (Дроа 
2007: 23) 

*** 

Посред нощ времето се движи по 

свой собствен, специален начин – 
казва барманът, драска клечка 
кибрит и пали цигара. – Не можеш 

да се бориш срещу него. 
(Мураками 2012: 55) 

 

Възраст 

Остаряването не е за слабите. 

(Конъли 2014: 176) 

 

Вяра 

Вече не съм сигурен, че вярвам в 
Бог. Но вярвам в това: въпреки 

бездните от мрак, светът може да 
бъде прекрасно място. (Бас 2008: 
114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г 
 

Гордост 

Вярвам, че възгордяването влече 
след себе си падение. (Файндър 

2004: 7) 

 

Глупост 

Да се биеш заради самия бой е 
занимание за глупаци. (Фурутани 

2003: 90) 

*** 

Ако човек не внимава, могат да го 

прецакат даже идиоти. (Демил 
2000: 25) 

*** 

… глупостта трябва да бъде 
наказуема. (Дивър 2012: 269) 

 

Грях 

„Най-мрачните места в ада са 

запазени за онези, които остават 
безразлични във време на духовна 

криза“... „В опасни времена няма 
по-голям грях от бездействието“. 
(Браун 2013) 
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Дипломати, дипломация 

Българинът е доста сложна и 
предимно неравна натура, в която 

проличават щастливи и нещастни 
кръстосвания на племена, да не 
говорим и за векове на 

приобщаване към политическо 
робство. Ту ще кажеш, че страда 

от безнадеждно ниско 
самочувствие, ту ще речеш, че е 
обхванат от манията на веселието, 

че всичко знае и всичко може. 

При първия случай българският 

дипломатически представител е 
безличен, безцветен и до известна 
степен безобиден. С ограничени 

познания в областта, които той 
няма амбиция да увеличи, със 
слаба общителност, която го прави 

чужд на собствената му среда, и 
често без сносно знание на един 

поне чужд език, той се свива в 
бюрократическата си черупка и 
стъпка не прави извън изричните 

наставления, които са обикновено 
твърде оскъдни. 

При втория случай, българският 
дипломат встъпва в поста си 
завоевателски. С високо мнение за 

личните си дарби, той е склонен не 
само да тълкува по своему 
наставленията, които е получил, 

но и да надценява значението на 
страната си и да преувеличава 

силата й. Самоувереността му 
дава своеобразна общителност, 
педантска, дидактична, 

високопарна. Липсват му 
качества, които улесняват личните 

връзки – най-ценният лост в 
информационната област – и той 



ги замества с натрапническо 
самомнение, което не търпи 

поправки. Знаейки всичко, нищо 
не може да научи. Средата, в 

която се движи, неохотно го 
понася, но той вижда в това белег 
на превъзходство. С една дума по-

лош и често по-пакостен от най-
посредствения си колега, годен да 
съзнава от време на време своята 

безпомощност. (Нейков 1990: 341-
342) 

 

Добро-зло 

„Хубаво да помниш, айол, едно – 

да се вардиш от тогова, комуто 
добро си направил. (Божинов 

2014: 114) 

 

Дом 

... домът не е място – той е 
състояние на душата. Да си „у 
дома“ означава да се чувстваш на 

мястото си в своята кожа. (Ялом 
2012: 99) 
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Език 

... думата не е достатъчна! Да 
опознаеш нещо не е възможно 

само като научиш дадена дума, 
необходим ти е непременно и 
опит. (Дроа 2007: 10) 

*** 

Имаме достъп до идеите 

посредством думите и чрез 
комбинация между тях. Затова 
философите винаги внимават за 

начина, по който се изразяват. 
Ролята на езика е централна... 

Още философите от миналото са 
го знаели, но в нашата епоха този 
въпрос представлява основна 

точка във философията. 

... Философията не се състои от 
жестове или физически актове, а 

от думи, от фрази, от книги. Тя е 
дейност, свързана с дискурси, 

последиците от организираните 
думи. (Дроа 2007: 50) 

*** 

... всички съществителни 
нарицателни имена са подобни: те 

отпращат към идеи, обикновено 
всеобщи, а не към предмети. (Дроа 
2007: 57) 

*** 

... думите, които използваме, са 
огледало на характера ни. 

(Патерсън, Ледуидж 2013: 151) 

 

Емоции 

... емоциите не са факти. (Фолсъм 
1994: 353) 



 

Етика 

Те дават прост отговор на сложен 
етичен въпрос... И както всички 

прости отговори, техният е 
погрешен. (Фолет 2006: 95) 

*** 

„Експериментите с хора след 
Втората световна война се 
характеризират с рязко 

увеличение на случаите, при които 
пациентите никога не биха приели 

определено физическо и 
медикаментозно лечение, ако са 
запознати подробно с неговия 

експериментален характер и 
непредвидими последици.“ 

Това е мнението на един изтъкнат 
професор по анестезиология от 
Харвардския медицински 

факултет, цитирано в статия, 
описваща двадесет и два случая 
на експерименти върху хора, 

извършени в разрез с основите на 
медицинската етика... Проблемът 

съвсем не е изолиран, а 
представлява по-скоро една 
епидемия сред учените-

експериментатори в областта на 
медицината. 

Съществуват многобройни 

примери за инжектирането на 
радиоактивни материали в 

организмите на нищо 
неподозиращи хора. Това най-
често са пациенти на 

психиатрични клиники, но има 
случаи когато подобен 

експеримент се прави и върху 
новородени бебета! Изключено е 
дори да си помислим, че подобни 

действия се оправдават с 
благоприятен терапевтичен ефект 

върху пациентите. Те са изложени 
на риск от тежки заболявания, да 

не говорим за болката и 
физическия дискомфорт. На 

всичкото отгоре резултатите от 
подобен вид научни експерименти 
най-често са незначителни и 

служат не на напредъка на 
медицинската наука като цяло, а 
за получаването на научни 

степени от тъй наречените 
„изследователи“. Голяма част от 

тази „научна дейност“ се подкрепя 
и спонсорира от държавни 
институции на САЩ. 

(...) Не можем да не се запитаме и 
нещо друго: дали изследователите 

биха се съгласили същият 
експеримент да бъде осъществен 
върху някой член на техните 

семейства, независимо дали има 
умствени увреждания, или не. Аз 
лично силно се съмнявам в това. 

Медицината и медицинските 
изследвания създават чувство за 

особен интелектуален елитаризъм, 
а заедно с него идват 
самозабравянето и двойните 

стандарти. 

Би било безотговорно да се 
твърди, че всички експерименти 

върху хора, провеждани в 
Съединените щати, се базират на 

неетична основа. Това просто не е 
истина. Но фактът, че 
съществуват подобни 

експерименти е твърде тревожен 
и изисква вниманието на 

обществеността. В нашите 
академични медицински 
институти има и ще има стремеж 

към развитие на научно-
изследователската дейност. Но в 
отделни случаи този стремеж е 

толкова силен, желанието за 



професионално усъвършенстване 
– толкова голямо, че някои учени 

неволно забравят за евентуалните 
негативни последици върху 

пациентите. Те губят представа за 
рисковете, забравят, че 
пациентите им са живи хора и 

мислят не за отделния индивид, а 
за благото на обществото като 
цяло. В резултат тънката линия 

между субекта на експериментите 
и живия човек неусетно се 

заличава. 

Има и още нещо – самата 
концепция, че предварителното 

съгласие на пациента отстранява 
опасността за нарушение на 

основните му права, е дълбоко 
погрешна... Един от нередовните 
начини за получаване на такова 

„съгласие“ е свързан със самото 
съдържание на текста, който се 
предлага за подпис: в него пише 

„ново“ лекарство, а не 
„експериментално“ лекарство. 

Авторите на тази редакторска 
еквилибристика отлично знаят, че 
прилагателното „ново“ внушава 

погрешната идея, че 
експерименталното лекарство е 
по-добро от „старото“ такова… 

Заблудата не бива да се използва 
за получаване на съгласие. Но в 

практиката често се натъкваме на 
нещо повече от заблуда, на 
скритата заплаха, че ако 

отделният пациент не е съгласен 
да „сътрудничи“, то грижата за 

него ще остане далеч от най-
доброто. Друг начин за получаване 
на съгласие се съдържа в намека, 

че експерименталните процедури 
ще подобрят значително общото 
състояние на пациента. Това в 

повечето случаи изобщо не 

отговаря на истината: ако такива 
шансове съществуват изобщо, те 

са твърде малки, а най-често 
напълно незначителни по 

отношение на лечението. И накрая 
стигаме до последния вариант: 
изследователят просто пропуска 

да информира пациента, че за 
неговото лечение съществуват и 
други, алтернативни методи, 

които са доказани в практиката. 

Описаното дотук съвсем не е ново. 

Вече двадесетина години в 
специализираните медицински 
списания се описват случаи на 

грубо нарушение на медицинската 
етика, фактът, че те продължават 

да съществуват, е един тъжен 
факт за цялата медицинска 
професия...  

В днешно време, когато 
медицината започва нов флирт с 
физическите науки, опасността 

става още по-голяма. Мястото на 
евентуалната сватба между двете 

споменати науки не може да бъде 
друго, освен неврологията. А 
главно действащо лице несъмнено 

ще бъде човешкият мозък, считан 
от мнозина за най-великото 
творение на вселената. Затова 

моралните проблеми, свързани с 
експериментите върху хора, 

трябва да бъдат решени преди… 

… преди научната фантастика да 
се е превърнала във факт! (Кук 

2000: 220-222) 
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Желание 

Желанието в най-чист вид е 
ненаситно, опияняващо и 

щастливо безумие. (Кенеди 2012: 
177) 

 

Жена 

И адът няма злобата на 

пренебрегната жена... (Патерсън, 
Ледуидж 2013: 244) 

*** 

Калуньо нямаше деца от първата 
си жена, затова я изгони. Води я 

две-три години и просто й каза да 
върви, отдето е дошла. Тя си отиде 
тихо... (Божинов 2014: 7) 

*** 

Жената е по-мъдра от мъжа – тя 
не знае какво прави, но това, 

което прави, е винаги по-мъдро от 
това, което знае и прави мъжът... 

(Божинов 2014: 70)  

 

Живот 

Това мое вмешателство 
предизвика краткотраен приливи 

на срам, а после болка от мисълта 
колко опасно начинание може да 
бъде животът: едно надбягване, в 

което някои участници не стигат 
дори до стартовата линия. (Бас 
2008: 59) 

*** 

Животът е сложен и не е за плахи 

хора. (Бас 2008: 97) 

*** 

… всеки човек оставя своя следа в 
света и влияе върху хората, с 

които се пресичат пътищата му, в 
степен, която не винаги разбира. 

(Бас 2008: 265) 

*** 

Това е неприятното с живите 

неща. Не траят дълго... А после – 
само спомен. Спомените 
заглъхват, смесват се, размиват 

се... (Геймън 2013: 58) 

*** 

разделителната черта между 
живот и смърт, между извънмерна 
красота и поразяваща съзнанието 

уродливост, между галещ погледа 
мизансцен и кървава баня, е 

много често едва доловима. Нужен 
е само миг, за да я прекрачиш. 
(Коубън 2007: 4) 

*** 

... животът е и нови възможности. 
(Кенеди 2012: 210) 

*** 

Животът може да бъде разбран 

само с поглед в миналото, но 
трябва да се живее с поглед в 
бъдещето. – Киркегор. (Айслър 

2014: 6) 

*** 

„Всеки дъх, който поемаме, 

отблъсква непрестанно 
нападащата ни смърт... Накрая 

смъртта трябва да 
възтържествува, тъй като още в 
мига на раждането ни тя се е 

превърнала в наша участ и само 
за кратко си играе със своята 

жертва, преди да я погълне. При 
все това с неотслабващ интерес и 
грижа ние се стараем да 



продължим живота си колкото е 
възможно по-дълго, също както 

надуваме сапунен мехур до 
последния възможен момент, 

макар да знаем, че той със 
сигурност ще се пръсне“ – 
Шопенхауер, Светът като воля и 

представа. (Ялом 2013: 7) 

*** 

Ако нещо трябваше да бъде 

почитано и благославяно, то беше 
именно безценният дар на самото 

съществуване. Да се изпада в 
отчаяние, защото животът е краен 
или защото в него не е заложена 

висша цел, беше проява на груба 
неблагодарност. (...) Много по-

разумно беше да се приеме 
решението на Спиноза и 
Айнщайн: човек просто да се 

поклони пред елегантните закони 
и загадъчната природа и да се 
залови да живее. (Ялом 2013: 18) 

*** 

„Да промениш „беше“ на „така го 

пожелах – единствено това бих 
нарекъл спасение“... Ницше ни 
беше оставил посланието да 

живеем живота си по такъв 
начин, че да сме готови да го 
повтаряме без никакви съжаления 

безчет пъти във вечността. (Ялом 
2013: 19) 

*** 

... животът е „временно 
заболяване, което завършва с 

окончателно излекуване“ (Ялом 
2013: 72) 

*** 

... щастлив е онзи, който е 
способен да живее без компанията 

на своите себеподобни... 

Шопенхауер е казал: Homo homini 
lupus – човек за човека е вълк. 

(Ялом 2013: 74) 
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Завист 

Грозната глава на завистта 
наднича от всички области на 

човешката дейност. (Джоунс 2009: 
83) 

 

Защита 

Щом не сте в състояние да 

защитите системата, в която 
работите, вие нямате никаква 
система. (Конъли 1998: 247) 

 

Загуба 

Човек никога не познава 
истинските си чувства, докато 
някой не изчезне от живота му. 

(Кенеди 2012: 248) 

 

Здраве 

Каузата, в която всички ние сме 
съюзници срещу онези копелета, 

които искат да ни причинят зло. 
Да отнемат здравето на нашите 
деца. Да ни отнемат психическото 

здраве. Да ни отнемат правото да 
избираме. Да ни лишат от 

способността всяка сутрин да се 
събуждаме с ясна глава, 
независимо дали е объркана или 

измъчена от безсъние или от 
липсата на самочувствие. Въпреки 
това ясна глава, а не замъглена от 

химикали. И в никакъв случай 
дрогирана с правителствен 

мандат, в който не вярваме. 
(Лендър 2014: 54). 

 

Здравеопазване 

Това, което продаваш, не е много 

по-различно от шиткането на 
дезодоранти или шоколадови 

блокчета. Ако е дезодорант, трябва 
да накараш хората да се 
страхуват от своята смрад. При 

блокчето шоколад трябва да ги 
накараш да си мислят, че лошият 
човек може да се промени, след 

като си хапне шоколадче. 

- Но ние продаваме здраве. 

Превенция на болести. 

- Точно така. Ами продавай го. 
Ако трябва, хвани ги за гушите. 

Използвай страх, морална принуда 
– всичко, което трябва. (Лендър 

2014: 23) 

*** 

– Необяснимата смърт на 

пациентите ви накара да 
допуснете възможността за 
евтаназия, така ли?...  

– Само в началото – кимна 
младият лекар. – Но впоследствие 

се оказа, че тя няма нищо общо с 
милосърдието, а просто е била 
част от стратегията на болничната 

управа за съкращаване на 
разходите. Пациентите с тежки 
заболявания често прибягват до 

хоспитализация, а това означава 
значителни разходи. За 

съкращаването на тези разходи е 
било нужно да се съкрати 
бройката на подобни пациенти. 

– Казано с други думи, 
мотивацията зад цялата афера е 

била чисто икономическа, така 
ли? 



– Точно така. Болницата губи пари 
и управата взема съответните 

мерки. 

– А защо са били на загуба? 

– Заради наложените им 
ограничения от здравно-
осигурителните фондове. 

Получавали са точно определени 
месечни суми за всеки пациент. 
За съжаление тези суми са били 

прекалено ниски в сравнение с 
разходите. 

– Но защо са приели тази форма 
на обслужване? 

– Били са под натиск – отвърна 

Дейвид. – Въвеждане на 
свободната конкуренция в 

областта на медицинското 
обслужване, която обаче съвсем не 
е била свободна. В случая 

условията са били диктувани от 
здравно-осигурителните фондове, 
а болницата е била принудена да 

ги приеме, за да не изгуби 
пациентите си. (Кук 2000а: 391-

392) 

*** 

Последния път, когато някой ги е 

броил, е имало 25 000 названия на 
човешки болести и открити 
лекарства за 5000 от тях. Всеки 

млад лекар живее с мечтата да 
открие нова болест. Това е най-

бързият и сигурен начин да се 
направи кариера в медицината. 
На практика е много по-добре да 

се открие някоя нова болест, 
отколкото да се намери лечение за 

стара — тогава лекарството е 
предмет на спорове и дискусии 
дълги години, докато новата 

болест се приема бързо и с 
готовност. (Крайтън 1995) 

Знание, познание 

Всеобщо е желанието да знаеш, да 

знаеш всичко, или поне да знаеш 
всичко, което е възможно да 

разбреш и да опознаеш. (Дроа 
2007: 27) 

*** 

Гърците са дълбоко уверени, че 
познанието на това, което е 
истинно, съдържа в себе си 

познанието на това, което е добро. 
Да знаеш, не означава само да се 

образоваш, трябва също така да 
се преобразиш, да се 
усъвършенстваш. (Дроа 2007: 29) 

*** 

... ако наистина желаеш да 

научиш нещо, трябва да платиш 
цената. (Мураками 2012: 17) 

*** 

... принцип на Сократ, че новото 
познание повдига нови въпроси. 
(Пайнкофер 2009: 108) 

*** 

Знанието е по-добро оръжие от 

ножа. (Дивър 2007: 103) 

*** 

Да ви кажа ли какво е знание? 

Това е да знаеш какво знаеш и 
какво не знаеш. Конфуции. 
(Крайтън 2014а: 9) 

*** 

... като не може да си отговори – 

човек почва да се бои. (Божинов 
2014: 110) 

 

 

 



И 
 

Идеи 

Идеите не са нещо странично, не 
са градина, намираща се встрани 

от битието ни. В никакъв случай! 
Всъщност идеите командват 
действията, начина на живот, 

поведението. (Дроа 2007: 14) 

*** 

Не можеш да живееш, без да 
пиеш, без да ядеш, без да спиш, 
но чудесно можеш да поддържаш 

организма си жив, без да се 
отдаваш на размисли. Въпросът не 

е в това. Става дума да научиш 
как се живее по-добре. По-
човешки, по-интелигентно, по-

интензивно. А това няма как да се 
постигне, ако не се потрудиш 

върху идеите. 

Говоря за труд върху идеите, 
защото ние винаги имаме идеи. Те 

съществуват преди философията. 
Не тя ги създава. По-скоро 

философията ги тества, поставя ги 
на изпитание, изпитва ги, за да 
отличи истинските от погрешните. 

(Дроа 2007: 15) 

*** 

... идеите могат да разболяват или 

да изцеляват! (Дроа 2007: 16) 

*** 

Почти всички идеи в главата ни 
идват отвън. Те влизат в нашето 
съзнание, без сами да знаем как 

точно става това. Произхождат от 
семейството ни, от обкръжението 

ни, от приятелите ни. Обикновено 
не ние произвеждаме идеите си! 

Също както не измисляме думите, 
с които ги изричаме. 

Най-често тези идеи се настаняват 
в нас, превръщат се в „наши” 

идеи, без специално да сме ги 
избирали. Рядко сме произнасяли 
„да” или „не”. Не сме се стремили 

да открием дали са истински или 
погрешни. (Дроа 2007: 17-18) 

*** 

... всички ние имаме идеи. Имаме 
своите мнения, вярвания, 

убеждения. Те могат да се отнасят 
до политиката, религията, морала, 
правосъдието, изкуството... Тази 

съвкупност от мнения и вярвания, 
притежавана от всеки от нас, не е 

в действителност философията... 
Трябва да започнеш да 
наблюдаваш идеите си, сякаш ги 

гледаш отвън, тъй като искаш да 
въведеш ред в главата си. (Дроа 
2007: 19) 

*** 

... аз смятам, че е най-добре човек 

да е отворен за всичко. Понякога, 
ако нещо ти изглежда 
невъзможно, то е защото го 

гледаш от грешния ъгъл. (Блейк 
2011: 358) 

*** 

Великите открития са ставали след 
задаването на глупави въпроси... 

(Блейк 2011: 359) 

*** 

Хегел казва, че нищо велико на 

този свят не се е родило без 
страст. (Кук 2000: 119) 

 

Избор 



Трудността да можеш да 
направиш избор е източник както 

на радост, така и на тъга, което 
бих предпочел да обсъждаме на 

чаша вино и запален огън в 
камината. (Кук 2011: 177) 

*** 

Всичко в живота се свежда до две 
неща: избор и тълкуване. Вземаме 
решенията – след което, общо 

взето, анализираме избора си по 
начин, който ни позволява да 

живеем в мир с тях. (Кенеди 2012: 
292) 

*** 

... повечето хора в света вярват в 
глупавата заблуда, че всичко, 

което правим в живота, зависи 
изцяло от нас. Че винаги имаме 
избор, независимо дали искаме 

или не... „Ами изборът, който 
правят другите хора и който 
коренно променя твоя живот, а не 

техния? Къде е нашият избор 
тогава?“ (Картър 2013: 317) 

 

Известност 

Колкото повече човек се харесва 

на публиката, толкова повече тя 
си мисли, че има право да смуче 
от душата му. (Дивър 2012: 183) 

 

Издръжливост 

Издръжливостта е нещо, което 
осъзнаваш, че притежаваш, 
когато си я наложиш. (Кенеди 

2012: 209) 

 

Име, имена 

Имената са важни... Те ни 
оформят такива, каквито сме. 

(Макинтош 2012: 153) 

 

Инвалидност, инвалиди 

... погледът му неспокойно 
следеше всичко, а лицето му 

имаше унесения израз на 
сакатия...  

В неспокойния блясък на очите му 

се четеше гордост, че е жив след 
такова ужасно преживяване. Но 

той беше тъй засегнат, че нещо 
умря в него; част от чувствата му 
бяха изчезнали: една безчувствена 

празнина се бе разтворила в 
душата му. (Лорънс 1990: 14) 

*** 

... сега забеляза, че всички бяха по 
нещо кусурлии – кой с крак, кой с 

ръка или око. Само възрастният 
беше здрав и прав, но беше 
възрастен. (Божинов 2014: 103) 

*** 

Имаше непоклатими, граничещи с 

отвращение предразсъдъци към 
зле сложените — наследство от 
детството му в Бейкърсфийлд, 

Калифорния, където бедността и 
затлъстяването се смесваха в едно 
неразривно цяло (Купър 2009). 

*** 

Видът й наистина ме беше 

изненадал, защото момичето 
излъчваше невероятна 
компетентност, самоувереност, 

самообладание. Осъзнах, че не съм 
свързвал тези качества с човек на 

инвалидна количка и че 
подсъзнателните ми очаквания са 
били просто предположения, 



основаващи се главно на глупави 
предразсъдъци, които сами по 

себе си са се дължали на липсата 
на мисъл и опит. (Айслър 2014: 59) 

*** 

Започвах да разбирам колко 
трудно й е всъщност. Светът 

изобщо не беше толкова достъпен 
за инвалиди, колкото стана 
впоследствие, и препятствие бе 

всяка затревена и изобщо мека 
повърхност, всеки тесен проход, 

всеки тротоар. При това ако има 
кой да ти помага. Ако беше сама, 
дори само няколко ниски стъпала 

щяха да са за нея същото, каквото 
за мен – шестметрова стена. 

(Айслър 2014: 185) 

*** 

Обезобразяването несъмнени 

привличаше съжалителни, 
изумени и дори отвратени погледи 
навсякъде, където отидеше 

младежът. Обезобразяване, заради 
което жестоките гамени го 

оскърбяваха с обиди и прякори. 
Обезобразяване, което нанасяше 
много по-дълбоки белези от 

видимите – психологически 
травми, способни да унищожат 
самочувствието и да хвърлят 

всеки в силна депресия. 
Обезобразяване, което би 

направило живота на всеки 
непоносим... (Картър 2013: 321) 

 

Истина 

Истината не е богиня, нито 

тайнствен и недостъпен район от 
света. Тя е чисто и просто 
свойство на изреченията... (Дроа 

2007: 53) 

*** 

Истината ще те направи свободен, 

но първо ще те направи нещастен. 
(Престън, Чайлд 2011: 16) 

*** 

... даже най-страшната истина се 
понася по-леко от най-

милостивата лъжа. (Фицек 2012: 
103) 

*** 

Най-доброто и най-сигурното 
прикритие според мен е голата, 

неподправена истина. Странно е, 
но никой не й вярва. (Макс Фриш 
„Бидерман и подпалвачите”) 

(Фицек 2012: 182) 

*** 

Истината... не се нуждае от 
нашата защита. Единственото, 
което се изисква от нас, е да 

живеем с нея и тя ще ни 
защитава... (Хоук 2003: 61) 

*** 

Какъв съм бил глупав: да му 
говоря истината. Отсрещният 

човек иска да му говориш това, 
което той мисли. Да му го 
повториш. Това иска човекът 

срещу тебе... А аз си мислех, че 
истината е сила. Че в истината 
била силата. Каква ужасна 

глупост... Не истината е сула. 
Силата е истина. Ножът е истина. 

Властта е истина... (Божинов 
2014: 318) 

*** 

Ние споделяме с „другата страна“ 
способността си да огъваме 

истината според целите. (Кенеди 
2012: 290) 



*** 

Ако не продължаваш да търсиш 

алтернативи, може да се 
задоволиш само с част от 

истината и да предприемеш 
действия въз основа на нея. А част 
от истината... може да е по-опасна 

от лъжа. (Айслър 2014: 37-38) 

 

История и традиции 

... те държат на традициите си. 
Или пък разглеждат всяка своя 

битка като част от вековна война. 
(Блейк 2011: 402) 

*** 

Историята отново и отново 
показва, че промените не се 

извършват за месеци или за 
години, а за десетилетия и 
столетия и че има константни 

величини, устойчиви дори и на 
времето. Как така изведнъж ще се 
възцарят разумност и разбиране 

там, където винаги са царували 
самоуправство и незачитане? 

(Пайкофер 2009: 126). 

*** 

Никоя история не може да оцелее 

непроменена за повече от няколко 
поколения. Старото отново става 
ново. (Макинтош 2012: 252) 

*** 

Ако занемариш корените, ще 

загубиш плодовете. Историята е 
жив организъм... също като 
дървото. Тя вирее и расте 

успоредно с онези, които я 
изучават. Загубим ли от поглед 

миналото си, значи ще загубим и 
бъдещето. Ако обаче редовно 
четем и осмисляме нашата 

история, ще избегнем 
повторението на грешките, 

допуснати от предходните 
поколения. (Пайнкофер 2009а: 

281) 
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Книги, четене 

... книгата, изглежда, е на сложна 
тема. Не се плъзга по редовете. 

По-скоро ги отхапва и сдъвква, 
един по един. (Мураками 2012: 7) 

*** 

... книгите се пишат от хора... Да 
се учиш от някоя книга, означава 

да се учиш от хората, само че не 
ти трябва да познаваш човека, за 
да се възползваш от познанията 

му. По този начин той дори след 
смъртта си може да ти предаде 

знанията си, книгата е неговото 
писмено завещание. (Пайнкофер 
2009: 109) 

 

Красота 

... преживяваше красотата само в 

изкуството, поправяйки щетите по 
картините, нанесени от нехайни 

собственици или от неумолимото 
време. Шамрон го бе направил 
разрушител, Габриел се бе върнал 

към същността си на лечител. За 
съжаление не бе способен да 

излекува себе си. (Силва 2008: 
198) 

*** 

... красотата е отворено 
препоръчително писмо, 
предразполагащо сърцето на 

всекиго в полза на неговия 
приносител. Намирам, че 

красивият човек е радост за 
очите. (Ялом 2013: 190) 

 

 

Л 
 

Лекар-пациент 

Казват, че лекарите били най-
лошите пациенти. Причината 

вероятно е в неочакваната 
размяна на ролите. (Коубън 2008: 
8) 

*** 

Едно разбрах след всичко 

преживяно: че вземаме ли 
лекарства, независимо какви са 
те, дали стероиди, с каквито се 

тъпчат спортистите, или 
психотропни лекарства, с които си 

вдъхваме спокойствие и 
самоувереност, ние сключваме 
същия договор, какъвто Фауст е 

сключил с Мефистофел. 

– Медицината го знае от години – 
вметна Кинард. – Винаги, дори с 

антибиотиците, съществува риск. 
Понякога ме налягат угризения, че 

съм лекар…Вярно е, че лекуваме 
хората, спасяваме им живота – 
продължи Кинард с плам, какъвто 

Ким не бе очаквала. – Но най-
често лекуваме симптомите, а не 

причината. Предписваме безброй 
лекарства, все повече и повече, 
много рядко – принципно нови и 

много често – само модифицирани 
и с променени наименования, а 
инак… Така че премахваме едни 

симптоми и причиняваме два 
пъти повече други. И когато те се 

проявят – оправдаваме се с 
прогреса, смятаме, че това са само 
неизбежните странични ефекти, в 

рамките на допустимия риск. 
Допустим… Но за чия сметка? И 



кой ни дава право да решаваме 
къде е границата на допустимото? 

... плаши ме как хората постоянно 
забравят за „договора с 

Мефистофел“, когато посягат към 
лекарства, с чиято помощ, както 
си въобразяват, ще придобият 

мечтаните черти на характера и 
ще се преборят например със 
срамежливостта. А такива 

лекарства ще се появят в най-
скоро време – нищо не може да 

спре разработването им. Ако 
някой се съмнява за какво ще 
бъдат използвани те, нека 

погледне пазара на 
антидепресанти – откак са се 

появили, се тъпчем с тях за щяло и 
нещяло… 

- Тъкмо в това е проблемът. Най-

лошото е, че създаваме култура, 
според която за всяка болка 
непременно има изнамерен лек. 

Или ще има. Ние вярваме в своята 
наука, експериментираме върху 

себе си и се гордеем с 
постигнатото. Добре, но 
забравяме, че нашата човешка 

гордост, самонадеяност, а нерядко 
и алчност, ни подвеждат да 
преминем границата на 

допустимия риск. Медицината 
стана индустрия, в която се 

въртят милиарди. Това е огромен 
залог. Заради него правим хората 
зависими от лекарствата, от 

химията, от самата вяра, че за 
всичко на тоя свят е измислено 

подходящото хапче, което ще 
реши всички проблеми…  – Не 
позволяваме на пациентите си да 

излязат извън своята зависимост 
от нас, от кръговрата на 
постоянното лекуване-

разболяване, за да не би случайно 

да ги загубим… като клиенти. 
Понякога наистина ме е срам, 

казвам ти – идело ми е да напусна. 
Ако още не съм го направил, то е 

само защото все още вярвам – 
иска ми се да вярвам! – че ползата 
от моите усилия все пак е повече 

от вредата… (Кук 2003а: 324-326) 

*** 

За първи път Мариса осъзна, че от 

гледна точка на пациента „малка“ 
хирургия не съществува. (Кук 

1996: 9) 

*** 

... разсъжденията му около 

биопсията я накара да проумее, че 
лекарят гледа на хирургията по-

различно от пациента. Не я 
интересуваше колко лесна е 
процедурата за него. Тревожеше 

се за ефекта върху самата нея. 
Дори да се пренебрегне 
евентуалната болка, винаги са 

възможни някакви усложнения. 
(Кук 1996: 10) 

 

Логика 

На логиката понякога е трудно да 

се възрази, толкова е нелогична. 
(Лорънс 1990: 48) 

 

Лудост 

... човешката лудост не е шега и 

няма граници. (Картър 2013: 168) 

 

Лъжа 

Лъжата принизява този, който я 
изрича, колкото и благороден да е 

мотивът му. (Блейк 2011: 518) 

 



Любов 

Последиците бяха неминуеми, 

повелите – неотклоними. 
Жененият човек може да се 

влюби, но когато любовта е 
дълбока, а не прищявка и 
временно увлечение, 

двойнствеността в живота става 
непоносима. (Нейков 1990” 105) 

*** 

Препятствията, разстоянието 
редките срещи често изострят 

чувствата, вместо да ги убиват. 
(Нейков 1990: 106) 

*** 

Господството на любовта, колкото 
и силно, рядко е изключително. 

(Нейков 1990: 107) 

*** 

... само едно нещо на света кара 

мъжа да си надрасне височината 
и то е признанието на жена, че го 
обича. Независимо колко 

неубедително го е излъгала, част от 
него винаги ще й бъде благодарна 

за това обяснение в любов и тайно 
ще я обича. (Несбьо 2011: 81) 

*** 

Връзка внушава усещането за 
настояще. Афера – за минало. 
(Несбьо 2011: 108) 

*** 

Хамсун е написал, че ние, хората, 

се пресищаме от любов. Омръзва 
ни онова, което получаваме в 
големи дози. (Несбьо 2011: 111) 

*** 

Казват, че човек е собственост на 
нещата, които притежава. Не е точно 
така. Човек е собственост на онези, 

които обича. Започнеш ли да 
обичаш, ставаш заложник за цял 
живот. (Коубън 2009: 126) 

*** 

Колкото до сърдечните въпроси, 
истината е нещо относително. 

Съществуват само моментни 
реалности. И всичко може да се 

промени утре. (Кенеди 2012: 199) 

*** 

Една от драмите на влюбването е, 

че ти е невъзможно да не търсиш 
подтекст във всичко казано между 

двама ви. В този първоначален 
етап на любовта, когато съзнаваш. 
Че си омагьосан, когато усещаш 

(но нямаш категорични 
доказателства), че е взаимно, и 
толкова отчаяно копнееш всичко 

да стане както трябва, се 
превръщаш в експерт по 

семиотика, като се мъчиш да 
дешифрираш всеки смисъл, скрит 
в обменяните помежду ви думи. 

(Кенеди 2012: 157) 
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Медицина 

Когато основаната на 
доказателства медицина се 

натъкне на спънка, пациентът 
страда, както и семейството му, 
оставени сами на себе си. (Кук 

2011: 13) 

*** 

... бе решил да смени 
специалността си, за да избегне 
онова, което виждаше като 

приближаване на четирите 
конника на медицинския 

Апокалипсис: здравните 
застрахователни дружества, 
контролираната медицинска 

грижа, невежото правителство и, 
както изглежда, безчувственото 
общество. (Кук 2011: 6) 

*** 

„Алтернативната медицина има 

добри отношения с пациентите, 
държи се с тях като с хора, прави 
посещението приятно социално 

преживяване, дори и да не 
провежда реално лечение. 

Конвенционалната, от друга 
страна, много често е тъкмо 
обратното – лекарите и сестрите се 

държат така, сякаш ти правят 
лична услуга. И още по-лошо – 
когато лекарите смятат, че не 

могат да ти помогнат, те 
игнорират… 

… нека добавя още една причина 
към това защо хората са се 
хванали със зъби и нокти за 

алтернативната медицина: тя не 
изглежда плашеща. Ако кажеш, че 

група хора умират всяка година от 
това, че са ходили на 

алтернативен терапевт, няма да 
им мигне и окото. Защото стотици 

хиляди са умрелите, които са се 
лекували единствено при 
конвенционален лекар. Всъщност 

хората, които отиват в офиса по 
хиропрактика искат да вярват в 
хиропрактиката, главно защото не 

искат да отидат на 
конвенционален лекар, където 

могат да получат диагноза, която 
включва дискомфорт и болка, а 
може би и смърт. При лечителя 

това никога не се случва. Всичко е 
оптимистично, всяко оплакване 

може да бъде изцерено и не боли, 
а дори и да е плацебо, на кого му 
пука? (Кук 2011: 174-175) 

*** 

В нашата погрешно насочена 
ревност да защитим децата си, 

ние заменихме инфекциозните 
заболявания с доживотни 

разстройства. (Лендър 2014: 237) 

*** 

Започнеш ли веднъж да гълташ 

лекарства, диагнозата се 
изпълнява сама. (Купър 2014: 103) 

*** 

Нашите политици не бива да 
прилагат пазарните принципи в 

областта на здравеопазването, 
което трябва да остане встрани от 
колебанията на пазарната 

конюнктура. Д-р Джером П. 
Касирър, сп. „Медицина на Ню 

Ингланд“, бр. 333, 1995, стр. 50. 
(Кук 1999: 3) 

*** 



Преди години ръководителите на 
болници се наричаха 

администратори и обикновено 
имаха медицинско образование. 

Но това беше по времето, когато 
основен приоритет на болниците 
беше здравето на техните 

пациенти. А днес всичко се гради 
според правилата на бизнеса и 
печалбата, затова не е чудно, че 

администраторите са се 
превърнали в президенти… (Кук 

1999: 53-54) 

*** 

Кариерата му на офталмолог бе 

завършила рязко през 1990-а, 
когато практиката му бе „изядена“ 

от агресивно-разрастващия се 
гигант „АмериКеър“. 
Предложението на „АмериКеър“ да 

наеме Джак като служител бе 
поредният шамар през лицето. 
Преживяното го бе накарало да 

осъзнае, че старомодната 
медицина, базирана на близките 

отношения между лекар и 
пациент, където решенията се 
основават единствено върху 

нуждите на пациента, бързо 
изчезва. Това именно прозрение го 
доведе до решението да се 

преквалифицира като съдебен 
патолог, с надеждата да се 

освободи от това здравеопазване, 
което той схващаше повече като 
„отказ от здравеопазване“. 

Последната ирония бе, че 
„АмериКеър“ започнаха отново да 

го преследват, въпреки усилията 
му да се дистанцира от тях. 
Благодарение на ниските цени на 

офертите си, „АмериКеър“ 
спечелиха примамлив договор за 
градски служители. И сега Джак и 

колегите му трябваше да се 

обръщат към тях за собствените 
си здравни проблеми. (Кук 2006: 

13-14) 
 

Медикализация 

Психиатрите и производителите 
на лекарства продължават да си 

измислят нови диагнози за все 
нови категории и подразделения... 
Плахостта психическо 

разстройство ли е? А скръбта? 
Трябва ли да лекуваме с лекарства 

тези обикновени личностни 
характеристики и опит?... Ние 
превръщаме ежедневния живот в 

някакво разстройство и започваме 
да го лекуваме, като отнемаме 

правата на родителите. (Лендър 
2014: 163) 

 

Минало-настояще 

Имаш нова възможност. Ако 
мислиш само за лошите спомени, 

те ще се превърнат в демони, 
които никога няма да те напуснат. 

Забрави за тях. (Макинтош 2012: 
430) 

*** 

Премълчаването на миналото е 
традиция в Швейцария (Ян 
Циглер) (Силва 2005: 6) 

*** 

Човек трябва да уважава онова, 

което е бил някога. Миналото... не 
можеш да останеш негов пленник, 
но и не можеш да го зачеркнеш... 

То е част от теб. (Файндър 2004: 
271) 

*** 

Ние всички сме свързани с 
миналото — и индивидуално, и 



колективно. То дава своето 
отражение както в конструкцията 

на костите ни, във вида на 
окосмяването и цвета на кожата 

ни, така и в походката, стойката, 
начина на хранене, обличане и — 
мислене. (Крайтън 1995) 

 

Мисъл, мислене 

В действителност мислите са 

„специални” не заради темите, за 
които се отнасят (например 

свобода, правосъдие, смърт, Бог и 
т.н.). По всички тези теми мога да 
имам мисли, които не са 

непременно философия. Това, 
което наричам стил на 

философските мисли, техният 
„начин на съществуване”..., е да се 
проверяваш, да се питаш, за да 

разбереш дали са истински или 
погрешни, или също, по-
простичко, за да осмислиш за 

какво точно говорят те. Именно 
това ги прави специални. (Дроа 

2007: 19-20) 

*** 

Преди да узнаем дали една идея е 

истинска или невярна, има поне 
три неща, които трябва да се 
направят: 1 – да видим дали 

изречението, изразяващо тази 
идея, не е безсмислица (от типа 

„зелено и къде защото”), при което 
въобще няма какво да се мисли; 2 
– да видим дали изречението не 

съдържа противоречие (от типа 
„квадратен кръг”), правещо идеята 

невъзможна за мислене; 3 – да 
видим дали изречението се отнася 
за нещо, което съществува реално, 

а не за нещо възможно ( от типа 

„косми на костенурката”), но 
нереално. (Дроа 2007: 54) 

*** 

Мислите имат стойност... 

Придават форма на постъпките 
ни. (Хоук 2003: 26) 

*** 

„Ако някой се мисли за свободен, 
той е свободен, ако някой мисли, 
че не е свободен, той не е 

свободен. Истината е, че 
мисленето прави нещата каквито 

са“ (Ащавакра Гита, 1: 11) (Кук 
2010: 4). 

 

Младост 

Уединението не е свойствено на 

младостта. Самотата е поносима – 
и то не за всички – в по-зряла 
възраст, когато човек почва да 

чува гласа на тъй наречения 
душевен живот. Нормалният млад 
човек търси сродната си група, 

която го обезличава до известна 
степен, но едновременно го 

изтъква, равен сред равните. Там 
той твори по мярката на силите си 
и творчеството му има предимно 

колективен характер. (Нейков 
1990: 98). 

 

Морал 

... всички въпроси на морала са 

свързани с обстоятелството, че се 
намираме във връзки със 
себеподобните си. (Дроа 2007: 68) 

 

Мъдрост, мъдреци 

Най-просто ще е да кажем, че 
мъдрец е този, който е открил 



истински идеи, способни да 
ръководят живота му, и който е 

съумял напълно да ги приложи в 
съществуването си. 

Първото, което трябва да 
подчертаем: диренето на 
мъдростта е преобразуване на 

самия себе си.  

... В тази перспектива, да станеш  
философ не означава да си 

професор. Нито да четеш курсове 
или да пишеш книги. Трябва да 

промениш живота си, да 
възприемеш друго поведение в 
съществуването. (Дроа 2007: 37) 

*** 

Мъдрецът се преобразява по такъв 

начин, че се спасява от 
нещастието, от тревожността, от 
беспокойството, от 

разочарованията, от завистта, от 
очакванията, от всевъзможните 
съжаления. Той винаги е ведър, не 

познава сътресенията. Дори е 
способен да напусне живота всеки 

момент, без паника, както се 
напуска масата... (Дроа 2007: 37) 

Персонажът на мъдреца е идеал. 

Той е нещо като хоризонт. Може 
би никога няма да го достигнеш, 
но можеш да направиш усилие да 

се доближиш до него. Насочваш се 
в това направление. (Дроа 2007: 

38) 

*** 

Само глупакът търси онова, което 

не може да намери... Мъдрият се 
подчинява на съдбата. 

(Пайнкофер 2009: 218) 

 

Мъж-жена 

Щом се напие, мъжът понякога се 
мисли за интелигентен, но това е 

от алкохола. (Серфати 2013: 101) 
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Надежда 

Голямата надежда премина по 
света... И тя жестоко удави 

всичко, което струваше нещо. 
(Лорънс 1990: 34) 

*** 

... подценява цената, която трябва 
да плати за решението си. Така 

постъпваха всички, изпитващи 
отчаяно желание да се отърват от 
проблемите си – поставяха 

надеждите си над реалността. 
Това бе едно от най-тъжните и 

същевременно прекрасни 
качества на човешката природа. 
(Харпър 2011: 161) 

*** 

... надеждата е удивително нещо. 
Ала тя може и да те убива по 

малко всеки Божи ден. Надеждата 
може да бъде най-жестокото нещо 

на света. (Коубън 2014: 34) 

 

Народ 

Казват, че щастливите народи 
нямат история. Съмнителна 

мисъл. Ако те наистина нямат 
история, всяка пряка историческа 
проверка става невъзможна. Ние 

още не можем да кажем в какво 
точно се състои щастието на 
отделния човек. Как да определим 

много по-сложно понятие, ако 
искаме да го приложим за цели 

народи? (Нейков 1990: 148) 

 

Народопсихология на българите 

Българското гостоприемство 
(доколкото не е легенда) е 

ограничено и своеобразно, но 
българската мнителност е 

безпределна (Нейков 1990: 290) 

 

Насилие 

... водеща длъжност, където 
способността да устояваш на 
натиск е сред основните 

изисквания. (Несбьо 2011: 59) 

*** 

Открай време, от зората на 
човечеството, неизменно едни и 
същи подбуди са карали човека да 

причинява злини на ближния си: 
жажда за убийство и алчност... 

Винаги е било така, още по 
времето на нашите предци, нищо 
не се променило и до днес. Тези 

хора може да използват древни 
руни и предсказания, за да 
легитимират престъпленията си, 

ала всичко това е само алабализъм 
и шарлатанство. (Пайнкофер 

2009а: 226) 

 

Наука 

... науката и рационалността не са 
завършек на мъдростта, а само 
нейно начало. Колкото повече 

знаеш, толкова по-отчетливо 
осъзнаваш, че всъщност нищо не 

знаеш. Колкото повече се 
опитваме да уловим света със 
средствата на науката, толкова 

повече той ни се изплъзва. 
(Пайнкофер 2009а: 262) 

*** 



Началото на модерната наука е 
също така и начало на бедствията. 

Карл Ясперс (Крайтън 2014а: 5) 

*** 

В някои отношения 
изследователската работа е в 
разрез с индустрията, която 

държи изключително много на 
тайната. А аз смятам, че 
свободното общуване е 

жизненоважно за науката, 
потайността я спъва и пречи на 

развитието и. (Кук 2003а: 39) 

 

Начин на живот 

... защо сме принудени да 
избираме само един модел на 

живот. Защо беше нужно да 
настояваме, че съществува едно-
единствено „ние“, един-единствен 

начин на живот, който изгражда 
нашата цялостност. Защо не 
можем да имаме и друга 

идентичност. И защо се налага да 
разрушаваме единия си начин на 

живот, за да си създадем друг. 
Твърдим, че копнеем да се 
превърнем във „всестранно 

развит“ ренесансов тип мъж или 
жена, и в същото време 
единствената промяна у нас е 

козметична. В действителност 
правим всичко възможно да 

прикрием и унищожим този наш 
дух, да станем конформисти, да 
бъдем дефинирани и да се 

поберем в еднакви рамки. (Коубън 
2014: 25). 

 

Нехайство 

... дори глупакът може да те убие, 

ако си нехаен. (Фурутани 2003: 79) 

О 
 

Общество 

– Ти твърдиш, че войната ги е 
принудила да действат по 

неестествен за тях  начин.  

– Точно така.  

– А не е ли било точно обратното? 

Войната да ги е освободила да 
покажат истинската си същност? 

Не смяташ ли, че не войната, а 
самото общество принуждава 
хората да действат срещу 

истинската си природа? (Коубън 
2009: 270) 

 

Общуване 

Не е лесно да се научиш изискано 

да общуваш, особено когато си 
българин, с користна общителност. 
Но можеш да свикнеш да се 

обличаш като другите, да ядеш и 
да пиеш прилично, да се държиш 

сносно и при разговори да знаеш 
да слушаш. В това отношение 
всеки един от българските ми 

учители ми даде по нещо, между 
другото – и в какво не трябва да 

им подражавам. (Нейков 1990: 
140) 

*** 

Много лесно се правят 
обобщаващи и осъдителни 
декларации, докато гледаш 

нещата отстрани. (Коубън 2009: 
201) 

 

Омраза 



Истинската омраза има само три 
източника: болката, ревността и 

любовта. Д-р Ханс Гроз, 
криминален психолог. (Джоунс 

2009: 7) 

 

Осмисляне 

Обикновено осмисляме истински 
някое събитие и по-широкия му 
отпечатък върху живота ни дълго 

след като е навлязло в царството, 
наречено „памет“. (Кенеди 2012: 

50) 

 

Откровеност 

... ако не можех да бъдеш 
откровен със себе си, не бих могъл 

да бъда откровен с никого. (Чейз 
1998 :31) 

 

Отношения лекар-пациент 

Той харесваше подхода на 
доктора, винаги го беше харесвал. 

Не разговаряше с пациентите си 
отвисоко – както го правят много 

лекари, а предпочиташе да 
беседва с тях приятелски, 
проявявайки искрена 

загриженост. (Кук 2003: 7) 

*** 

– Всеки би си помислил, че вече 

трябва да съм свикнал със 
смъртта – промърмори полугласно 

той. 

– Но именно защото не си, имаш 
репутацията на добър лекар... (Кук 

2003: 9) 

 

Оцеляване 

Бяхме навлезли от няколко години 
в период на стихийни събития. 

Колкото и безпомощно да е пред 
тях, всяко живо същество реагира 

по своему. Сред пороя и 
водовъртежа, всеки се бори 
според силите и средствата си. За 

мен най-важното беше преди 
всичко друго да не загубя 
самоличността си и да запазя в 

границите на възможното поне 
част от онова, което дава стойност 

на живота... същественият въпрос 
беше да намеря най-достъпния 
способ за макар и временен отдих 

и за относително откъсване от 
гнетящата действителност. 

(Нейков 1990: 167) 

 

Очаквания 

... изглеждаше някак празен, като 
човек с несбъднати очквания. 
(Руслунд, Хелмстрьом 2012: 130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П 
 

Пари 

... без пари не може да се живее... 
Без пари не може дори да се 

мисли, иначе вашият стомах ще 
ви попречи. (Лорънс 1990: 37-38) 

*** 

... идеята да има пари в банка 
означаваше власт. Дори да не 

правеше нищо особено с тях, 
знаеше, че ако иска би могла. 
Парите откриваха възможности. 

(Кук 2006: 113) 
 

Патриотизъм 

Патриотизмът, скъпи ми 
приятелю, е последното убежище 

на мошеника. (Пресън, Чайлд 
2011: 132) 

 

Подготовка 

Моят опит ми подсказва, че човек 

никога не е достатъчно подготвен. 
(Силва 2005: 58) 

 

Познание 

Много рядко по-голямото познание 

носи по-голяма яснота. Доста 
често се случва обратното. Още 
Сократ го е разбрал навремето. 

(Пайнкофер 2009а: 67). 

 

Политика 

Политиката... беше за мен, остава 
и до днес, зловеща игра на 

тренирани тимове, които търсят 
за сметка на народите власт, слава 

и богатства извън полето на 
производството и духовното 

творчество. (Нейков 1990: 116) 

*** 

Предразсъдъците бяха 
непобедими, хората – 
безнадеждни, борбите – свирепи. 

(Нейков 1990: 134) 

*** 

Не е излишно да отбележа тук 

колко неблагоприятни са били 
почти винаги впечатленията, 

които съм имал в течение на 
дългия си живот от честия си 
личен или служебен досег с наши 

държавници и висши военни. 
Неизменното ми чувство е, че на 

всеки един от тях е липсвало по 
нещо съществено: слаб усет за 
мярка или за съобразителност, 

отсъствие на лично достойнство; 
арогантност пред слабия, крайно 
лицеприятие пред силния; 

несъразмерна общителност, 
недостатъчно присъствие на духа, 

трудност за съответен възраз... а 
всичко това се покрива с един 
само общ за всички недостатък: 

липса на въображение. Не само на 
творческо, но и на най-
обикновено въображение. А във 

всяка област на човешката 
дейност нищо велико и нищо 

трайно не се създава без 
въображение. 

Личности с качества несъмнено 

сме имали. Но качества не 
събрани в едно и също лице. 

Едните са имали усет, други са 
имали воля, трети са имали 
гъвкавост. Най-малко трима би 

трябвало да събере човек на едно 
място, за да създаде един 



завършен политик или военен. 
Това е най-читата поука от 

продължителното ми общуване с 
първенците на държавата ни. 

(Нейков 1990: 186). 

*** 

Но не беше достатъчно да се 

издават закони. Те трябваше да се 
прилагат. И тук изпъква слабото 
място на комунистическия 

държавен строй. С малки 
изключения чиновническият 

апарат остана неизменен. И 
чиновниците на командни места, 
които с малки изключения 

принадлежаха на малката 
аристокрация (джентри), 

саботираха с бавения и отлагания 
новите законодателни 
мероприятия. (Нейков 1990: 218) 

*** 

Призракът на Хабсбургите пак се 
явяваше на средноевропейската 

сцена с всичките си зловещи 
внушения. Но западните 

победители, които току-що бяха 
наложили своя мир на новата на 
вид Ваймарска Германия, искаха 

на всяка цена да преградят пътя 
на червената вълна и смятаха, че 
и призраците са добре дошли като 

съюзници. (Нейков 1990: 226) 

*** 

Нищо демократично нямаше в 
схващанията му (на адмирал 
Хорти – б.м.-Б.И.). Той 

възприемаше формулата „всичко 
за народа”, но и добавката 

„всичко чрез народа”. Право за 
гласуване, да, не обаче и право за 
дейно участие в управлението. 

Селяни и работници да си гледат 
работата и властта да се 

упражнява от богопомазания елит. 
(Нейков 1990: 229) 

*** 

... събитията в Европа се 

развиваха бързо по стръмен път, 
очертан от набраните през 
войната политически страсти. 

Договорите за мир бяха чисто и 
просто наказателни присъди. 
(Нейков 1990: 231) 

*** 

... признателността никога не е 

била политическа добродетел. Тези 
държави, изникнали върху 
някогашни земи на велики сили, 

имаха своите националистически 
грандомании и своите стопански 

автакически амбиции. 
Уилсъновското народностно 
самоопределение създаде в края 

на крайщата нови народностни 
малцинства, много-по-опасни от 
старите, защото всяко едно от тях 

се допираше и опираше о някоя 
временно изнемощяла велика 

сила. (Нейков 1990: 231) 

*** 

Събитията бяха съкрушили всички 

стари партии, които носеха 
солидарно отговорността за 
народните беди. 

Самата логика на нещата 
налагаше властта да мине в 

ръцете на Земеделския съюз, 
чийто водачи бяха не само 
предвидили и предсказали 

грозящата катастрофа, но бяха 
предупредили смело отговорните. 

И Земеделския съюз беше дошъл 
на власт по конституционен ред, 
без сътресения, без жакерии, 

въпреки революционния дух на 
Радомир. Напротив, всичко беше 



останало здраво и общественото 
мнение на страната и трезвите 

групи в старите партии бяха дали 
безусловна подкрепа на 

правителството на Стамболийски. 
(Нейков 1990: 237) 

*** 

Но преди и след играта следях с 
внимание приказките и жестовете 
на нашите първенци. Правеше ми 

впечатление, че малцина от тях 
умееха да се държат достойно 

пред чужденците, които ги 
дебнеха. Несръчност у едните, 
лице приятие у другите, те като че 

ли не си даваха точно сметка 
какво може да се каже и какво да 

се премълчи. Тези, у които 
преобладаваше комарджийската 
страст, бяха по-безопасни от 

другите, опозиционно 
настървените, нямаха никаква 
мярка в приказките си. 

Представителите на съседните 
държави, които следяха със 

загриженост развитието на 
народната власт в България, бяха 
винаги нащрек и ловко 

предизвикваха най-невероятни 
изповеди. И зрелището съвсем не 
беше насърчително за съзнателния 

наблюдател. (Нейков 1990: 248) 

*** 

... винаги заявяваше (има се 
предвид А. Стамболийски – б.м.-
Б.И.), че никоя малка държава не 

може да си позволи безумието да 
плува срещу течението. (Нейков 

1990: 251) 

*** 

... възможна ли е истинска 

демокрация в съвременните 
държави? 

Априорният ми отговор беше не. 
Личните ми наблюдения в 

чужбина, дето бях прекарал много 
повече от половината на живота 

си, ми подсказваха, че със своята 
репрезентативна система, 
непозната на древните, модерната 

демокрация е една фикция, 
предназначена да приспи 
народните маси с внушението, че 

те участват дейно в управлението. 
Но трябваше да изследвам 

внимателно пътя на понятието 
„демокрация” от гръцките 
градове-държави, създатели на 

демократическите режими, през 
„Духът на законите” на Монтескьо 

и „Общественият договор” на Жан-
Жак Русо до тъй наречените 
съвременни демокрации. 

Препрочетох с перо в ръка, 
всичко, което имах при себе си, 
главно Кроазо, Ранке, Бургхарт, 

Момзен, Фереро, Ренан, върху 
гръцката древност, Рим, първите 

християнски общества, 
свободните градове от средните 
векове и италианските градове от 

Възраждането, преди да мина към 
големите мислители на 
осемнадесети век, бащи на 

модерната демокрация. Тези 
проучвания ме доведоха до 

няколко заключения, между които 
следните три съществени: първо, 
понятието „демос” не е покривало 

целокупния народ, живеещ в 
даден град, а само част от него, 

именно пълноправните, 
привилегировани граждани; 
второ, тези пълноправни 

граждани са упражнявали пряко и 
постоянно своите права 
(представителната система им е 

била неизвестна) и, трето, нищо, 
или почти нищо от 



демократическата практика на 
Древността не може да се пренесе 

и приложи в съвременните 
многомилионни държави с 

пръснато и диференцирано 
общество. (Нейков 1990: 277-278) 

*** 

Политиката ми се виждаше 
професия на хора, които никаква 
друга прилична работа не можеха 

да вършат, освен може би 
адвокатство. Някакви въобразими 

свръх граждани, които се смятаха 
призвани за власт, но без власт 
над собствените си страсти. 

Обичах да казвам, че политиката е 
единствената област на човешки 

действия, в която от самата зора 
на историята и до днес няма 
никакво облагородяване на 

човешките нрави и никакъв 
напредък. Поле на завоевателни 
инстинкти и на непрестанна 

хладна гражданска война, дето 
примирията са рядкост. (Нейков 

1990: 293) 

*** 

Останах крайно разочарован. 

Варненските дружбашки 
първенци бяха загубили ума и 
дума. Едните се бояха от сенките 

си, криеха се дето можеха, други, 
лишени от всякакво достойнство, 

правеха реверанси на властта... 
Страх юдейски, готовност за 
компромиси или пълна 

безсъзнателност. Явно беше, че 
нищо смислено не можеше да се 

върши с подобни хора. (Нейков 
1990: 294) 

*** 

В природата на Ляпчев нямаше 
злоба, нито коварство. При други 

условия той можеше да стане един 
от най-свестните ни практично-

делови държавници. Но ерата на 
беззакония и насилия, осветена от 

военен преврат, му налагаха 
компромиси, които парализираха 
и опитност, и добра воля. (Нейков 

1990: 320) 

*** 

Речите бяха цветисти, усукани и... 

подмолни. Във всеки по-сложен 
период трептеше съзаклятието, 

което целеше българите да бъдат 
притиснати до стената. 

Но българите не се даваха. С 

дълбок поклон пред идеята за 
побратимяване на балканските 

народи, те недвусмислено 
очертаха своите позиции, 
формулираха своите резерви. И 

сензацията дойде, когато дядо 
Янко (Сакъзов – б.м.-Б.И.) се яви 
на трибуната. Французкият му 

език беше тромав, но развятата му 
бяла коса, тънкото му лице, 

старовремската му остра 
брадичка и яркочервената връзка, 
която се подаваше под нея и 

преди всичко стойката и 
жестовете на роден оратор 
завладяха публиката. Повече от 

всеки друг делегат в това 
събрание, той беше оправдан да 

говори за сближаване между 
народите на Балканите. Истините 
му бяха тежки и 

предупрежденията смели, но 
никой не можеше да се съмнява в 

искреността на слово, което 
звучеше (поради неуточнения 
език) като делфийски оракул. 

(Нейков 1990: 328) 

*** 



... и в международната област, 
както и в частния живот, нищо 

здраво и нищо трайно не се 
постига със способите на 

хитростта, измамата и насилието. 
(Нейков 1990: 332) 

*** 

Подкрепен от проф. Киров, Янко 
Сакъзов казваше, че българите са 
на път да станат, след две или три 

десетилетия, постепенно и 
еволюционно, господари на своите 

съдбини, превъзмогнали 
политическото иго душевно и 
веществено по пътя на културния, 

социалния и икономически 
напредък. Предивременно 

дадената отвън свобода, добавяше 
той, дойде да прекъсне 
благотворния еволюционен 

процес, който щеше да ни възпита 
и издигне нравствено, за да бъдем 
достойни за нея. (Нейков 1990: 

334) 

*** 

Коварството може да е лична 
черта, то не е никога общонароден 
порок, както честността и 

прямотата не са никога 
общонародни добродетели. Народи 
коварни няма, има коварна 

политика. Ще кажа дори, че всяка 
политика е коварна. И нека 

добавя, че без политиката, която 
десетилетия и често векове наред 
е обработвала 

националистическите и 
завоевателни страсти на 

Балканите и е създавала между 
съседски легенди, балканските 
народи, които толкова много си 

приличат по битови предания и 
степени на култура, биха се 

чувствали сродни и годни за 
мирно съжителство. 

Разлики несъмнени има и не може 
да няма, но те са създадени от 

географията, климата и от разните 
поминъчни условия на живота. 
Планината създава един род хора, 

морето – друг. Все пак между 
моряка, поляка и планинеца има 
една естествена стопанска 

солидарност, която само 
политиката е в състояние да 

затъмни. Защото политиката е 
оръдието на насилието, което 
тласка с оръжие в ръка планинеца 

към морето и моряка към 
планината. Без политика гъркът 

би търгувал свободно във всички 
области на Балкана, както 
българинът би орал нивите до 

самите брегове на Егея. (Нейков 
1990: 342-343) 

*** 

... лоши народи няма, има само 
лоши обществени строеве, 

порочни управници и коварна 
политика. (Нейков 1990: 350) 

*** 

Може би повече от всички други 
човешки занятия, политиката има 
своя пределна възраст, която не се 

нарушава безнаказано. 
Независимо от това, тя рядко е 

оставала вярна докрай на най-
големите си любимци. (Нейков 
1990: 378) 

*** 

Надеждата невинаги е приемлива 

стратегия, когато на карта е 
заложен живота на хората. (Силва 
2013: 76) 

*** 



... в политиката всеки спи с 
всекиго. (Силва 2005а: 162) 

*** 

... това беше основното в 

политиката – да подаваш сигнали, 
при това уместните сигнали. 
(Руслунд, Хелстрьом 2012: 41) 

*** 

- Противниците на 
икономическото планиране 

използват една фраза... Дай на 
някой икономист резултата, който 

ти трябва, и той ще намери 
цифри, които да го оправдаят. 
Целият град е пълен с 

манипулатори на числа, които 
интерпретират едни и същи 

данни, както им е изгодно, 
независимо дали става дума за 
федералния бюджет или за 

натрупаните резерви в социалното 
осигуряване. 

- Значи данните могат да бъдат 

манипулирани? 

- Разбира се, че могат. Зависи кой 

плаща за тълкуването и чий 
политически задачи се 
изпълняват... Несъмнено сте 

чували за принципа, че всяко 
действие ражда равно по сила 
противодействие. Убеден съм, че е 

бил формулиран в политиката 
дълго преди да бъде формулиран в 

науката... (Балдачи 1999: 300-301) 

*** 

Беше типичен технократ в свят от 

издигнали се по политическа 
линия кретени. (Форсайт 2014: 60) 

 

Правосъдие, съдебна система 

Това е съдебната система... мека е 
и може да се моделира. (Конъли 

2014: 47). 

*** 

Живеем в свят, в който 
правосъдието е случайно, а 
невинността не гарантира 

никаква защита. (Патерсън, 
Ледуидж 2013: 206) 

*** 

Трябва да се наказва 
престъплението, … а не свободата. 

(Коубън 2007: 114) 

 

Предразсъдъци 

Момичето вече никога нямаше да 
бъде допуснато в ордена. Нито пък 

можеше да се върне в селото си в 
другия край на острова — 
близките й нямаше да поискат да 

имат каквото и да било общо с 
унижена жена като нея. (Купър 
2009) 

 

Принципи 

Човек има обикновено принципни 
схващания, свързани най-често с 
лични или класови интереси... аз 

нямах такива схващания... 
Капиталист не бях и знаех, че 
никога няма да стана. (Нейков 

1990: 219) 
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Развод 

Всеки развод, колкото и да е 
очакван, си остава ужасяващо 

признание за провал. (Кенеди 
2012: 13) 

 

Разказ, наратив 

... всеки разказ е упражнение по 

интерпретация, особено в новия 
свят на сенките. (Харпър 2011: 60) 

*** 

Една от големите, неоспорими 
истини за паметта е, че никой 

спомен не изниква случайно и сам 
за себе си. Спомените са някак 
взаимосвързани, защото всичко е 

разказ. А единственият разказ, в 
който човек се включва, е 
животът, наречен твой собствен 

живот. (Кенеди 2012: 25-26) 

 

Разум 

Всеки, който е надарен със здрав 
разум, трябва да проумее, че не 

може да бъде трайно нещо, което е 
спечелено със завоевателни войни. 

(Пайнкофер 2009: 167) 

*** 

Разумът хвърля върху мрака 

светлина, по-ярка от всякакъв 
огън. (Пайнкофер 2009а: 70) 

*** 

... Спиноза казва, че разумът не е 
равностоен противник на страстта 

и че това, което трябва да 

направи човек, е да превърне 
разума в страст. (Ялом 2012: 271) 

 

Реалност 

Когато реалността станеше твърде 
безсмислена, за да има логика, 
човешкият мозък понякога си 

създаваше своя реалност. (Картър 
2013: 67) 

 

Религия 

„Да дойде твоето царство“ в 

молитвата към Бог означава, че 
един ден всички божии закони ще 
бъдат уважавани, а „насъщния ни 

хляб дай ни днес“ е желанието 
всеки ден да получаваме уроци, за 

да задълбочаваме разбирането си 
за религуята. (Хамър 2013: 200). 

*** 

Всички религии са объркващи... 
Така има работа за свещениците. 
(Крайтън 2014: 109) 

*** 

... религиозните авторитети от 

всички изповедания се стремят да 
препятстват развитието на 
нашата способност да 

размишляваме рационално. (Ялом 
2012: 154) 

*** 

Не мисля, че съмнението е болест. 
Сляпото послушание, без да се 

задават въпроси, е истинската 
болест. (Ялом 2012: 167) 

*** 

„Страхът ражда суеверие... 
Слабите и алчни хора, когато са в 

беда, използват молитви и женски 



сълзи, за да просят помощ от Бог“ 
(Спиноза) (Ялом 2012: 173-174) 

*** 

Винаги беше ненавиждал 

средствата, посредством които 
религиите лишаваха своите 
последователи от здрав разум и 

свобода... всичко това беше за 
него част от една от най-
мащабните и дълготрайни измами 

в историята на човечеството, 
която бе замислена така, че да 

предостави властта на едни, а да 
държи в подчинение други. (Ялом 
2013: 17) 

 

Религия и инвалидност 

Садукеите са елитът на евреите – 
те считат себе си за много по-
важни от обикновените хора, а 

каквото отсъдят, това е законът. 
Те решават и кой може да влиза в 
Храма, като гонят болните, 

обезобразените и инвалидите, 
чиито болести според 

свещениците са следствие на 
собствените им грехове. (Хамър 
2013: 196) 

*** 

Исус смята изпълнението на 
Божията воля за много по-важно 

деяние. И ако критиката му към 
вековната традиция не е била 

достатъчна, той я допълва със 
съпричастност към бедните, 
болните и недъгавите, които са 

отритнати от висшето 
духовенство. (Хамър 2013: 199) 

 

Решения 

„Решенията от нашето минало са 
архитекти на настоящето ни“. 

(Браун 2013: 12 

 

Робство 

- Хляб и зрелища... Тази 
необходимост е открил още 

Ювенал. Дръж селяните сити и те 
няма да забележат, че са 
поробени. (Файдър 2004: 76) 

 

Ръст 

Високите хора внушават 
уважение, доверие и авторитет. Те 
се виждат, не могат да се скрият. 

Приличат на мачти, които вятърът 
е прочистил от мръсотия. Ръстът 

им ги задължава да защитават 
същността си. (Несбьо 2011: 32) 
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Самота 

... най-лошата самота на света е 
изолацията, която идва от 

неразбирането. Тя може да накара 
човек да изгуби представата си за 
реалността. (Браун 2013) 

*** 

В миналото, когато копнеех за 

обществото на другите и очаквах 
от тях нещо, което те ми отказваха 
или по-скоро не бяха способни да 

ми дадат, тогава срещнах 
самотата. И я опознах много 

добре. Да не се нуждаеш от никого 
означава никога да не бъдеш 
самотен. (Ялом 2013: 190) 

 

Светоглед 

Солидните основи на нашия 
светоглед, а съответно и неговата 
дълбочина или повърхностност, се 

оформят в годините на детството. 
Светогледът впоследствие се 
доразвива и усъвършенства, но по 

същество остава непроменен. 
Шопенхауер, „Парерга и 

паралипомена“ (Ялом 2013: 51) 

Свобода 

Свободният човек, пребиваващ 

сред невежи, се стреми колкото е 
възможно да избягва техните 

услуги (Спиноза) (Ялом 2012: 210) 

 

Секс 

Сексуалното чувство лежи в 
основите на всяка етика. Но 
когато това чувство поеме в 

грешна посока, то може да се 
превърне в най-опустошителния 

импулс на човешкото поведение. 
(Джоунс 2009: 99) 

*** 

„Екстазът в акта на съвкупление! 
Ето кое е истинската същност и 

сърцевина на всичко, целта и 
смисълът на цялото съществуване“ 
– Шопенхауер, Manuscript 

Remains. (Ялом 2013: 25) 

 

Сила, безсилие 

Когато силен мъж се почувства 
безпомощен, силата му се 

превръща в слабост. (Блейк 2011: 
39) 

 

Слава 

Славата притежава 

допълнителния недостатък да 
заставя своите последователи да 
нареждат живота су спрямо 

мненията на своите ближни, 
избягвайки онова, което те 

избягват, и стремейки се към 
онова, към което и те се стремят. 
(Ялом 2012: 284) 

 

Смърт 

... тук смъртта беше винаги 

подръка, но не под стряхата ми, 
тук само анонимни непознати се 

взираха в мен с мъртви очи. (Бас 
2008: 45) 

*** 

Понякога хората умират твърде 
рано. Скърби за тях насаме. Не 

носи траура на ръкава си... И 
когато скръбта ти премине, 



изправи се отново на крака и 
продължи живота си. (Силва 2008: 

197) 

*** 

„Мъртвите не могат да ти 
направят нищо – му бе казал 
веднъж един патоанатом. – Никой 

не е бил убиван от мъртвец”. 

... Патологът грешеше. Мъртвите 
можеха да убият душата ти. 

(Демил 2000: 60) 

*** 

... умирането е най-лесното нещо 
на света. Трудното било преди 
това. Когато човек още има 

надежда. (Фицек 2012: 65) 

*** 

Не защото той знае, че ще умре. 
Не защото е чакал четири години 
и половина... 

Наказанието, истинското 
наказание, е да знаеш кога... 

Несигурността прави смъртта 

почти поносима, позволява ти да 
не мислиш, понеже просто няма 

как да знаеш... (Руслунд, 
Хелстрьом 2012: 5). 

*** 

Защо ти е да ревеш при нечия 
смърт, ако ще прекарваш с него 
вечност в безбрежно щастие? За 

какво ти е да страдаш за загубата 
на някой, който уж вече бил на по-

добро място? Нима не е 
изключителна проява на егоизъм 
това да искаш любимото ти 

същество да не отиде на по-добро 
място? А щом повярваш, че ще 

прекараш вечност в рая с 
любимата, тогава не остава друго, 
от което да се боиш – животът не 

се равнява дори на един-
единствен дъх в сравнение с 

вечността.  

Плачеш и страдаш, убеден…, 

защото вътре в себе си знаеш, че 
това е пълна глупост. (Коубън 
2009: 198) 

*** 

Смъртта винаги е с нас, тя е в 
корена на всичките тези тревоги. 

Сократ е изразил тази идея най-
ясно: „За да се научи да живее 

добре, човек най-напред трябва да 
се научи да умира добре“. Сенека 
пък твърди: „Никой не познава 

така добре истинския вкус на 
живота, както онзи, който е готов 

във всеки момент да се раздели с 
него“. (Ялом 2013: 79) 

 

Статистика и общество 

– Трябва да се осмислят фактите – 
каза той веднъж. – Милион жени е 

нищо незначещо число. Това, 
което е от  значение, е, че на 

всеки трийсет секунди се прави по 
един криминален аборт – всеки 
ден, година след година. Това го 

прави много често срещана 
операция и за добро или зло, в 
болнични условия тя е безопасна.  

По специфичния си циничен 
начин той говореше и за прага на 

смъртността, както сам го 
наричаше. Дефиницията му за 
понятието беше следната: това е 

броят на хората, които трябва да 
умират инцидентно и безсмислено 

всяка година, преди някой да се 
сети да се развълнува за тях. 
Изразен в числа, той беше 

установен на около 30 000 на 
година – толкова бяха и 



американците, които умираха при 
автомобилни катастрофи.  

– Това е то – казваше Арт. – На ден 
по магистралите умират около 80 

души и всички го приемат като 
обичаен факт от живота. Е, в 
такъв случай кой ще го е еня за 

14-те жени, които умират при 
аборт всеки ден?  

Той твърдеше, че за да се 

принудят лекарите и адвокатите 
да направят нещо, смъртните 

случаи при аборт би трябвало да 
достигнат 50 000 на година, а 
може би и повече. Спрямо 

сегашните стойности на 
смъртността това означаваше 10 

000 000 аборта на година.  

– Може би е странно, но аз правя 
лоша услуга на обществото. Не съм 

загубил пациентка при аборт, 
следователно поддържам ниска 
смъртността. Това е добре за 

пациентите ми, разбира се, но е 
лошо за обществото като цяло. 

Обществото би се развълнувало 
само от страх или от чувството за 
вина. Ние реагираме само на 

големите числа, малките не ни 
впечатляват. Кой щеше да 
забележи, ако Хитлер беше убил 

само 10 000 евреи? (Крайтън 1995) 

 

Страдание 

Мъката може да изчезне, 
пустотата остава... (Божинов 

2014: 70) 

 

Страст 

Не би трябвало да подценяваме 
бездната, в която несподелената 

страст може да тласне човешката 
душа. (Пайнкофер 2009а: 64) 

 

Страх 

Мразех да гледам страха в очите 
на родителите, ала го разбирах. От 
момента, в който станеш родител, 

страхът се превръща в най-
близкия ти спътник. И не ти 
позволява да се разделиш с него. 

(Коубън 2008: 116) 

*** 

... състоянието на несъществуване 
след смъртта е идентично на 
състоянието на несъществуване 

преди раждането. И макар да се 
страхуваме от смъртта, мислим 

без боязън за това по-ранно, 
идентично на нея състояние. Ето 
защо няма причина да се 

страхуваме от смъртта. (Ялом 
2012: 260) 

*** 

... Сенека, който казал: „Никаква 
боязън не смее да влезе в сърцето, 

което се е очистило от страха от 
смъртта“. (Ялом 2012: 260) 

 

Съвременност 

Сега тук се разнася бученето на 
машините за еспресо, а от фитнес 

студиата отекваха ударите на 
метал в метал. Защото това 

представлява триумфът на 
третичния икономически сектор 
над индустриалния работник, 

победата на дизайна над 
недостига ма жилища, 

тържеството на фикцията над 
действителността. (Несбьо 2011: 
24) 



*** 

... нашият модерен свят е 

отклонил вниманието си от 
високите цели. Препускаме 

напред с представата, че можем 
да постигнем моментално 
удовлетворение на много от 

нуждите си... Но едно духовно 
търсене не може да бъде 
удовлетворено моментално, нали? 

То изисква труд и всеотдайност. 
Може би в края на дните си ще 

постигнем известно духовно 
удовлетворение, може би не. 
(Купър 2014: 18-19) 

 

Съдба 

... ако дадено нещо е съдбата ти, 
това не означава, че ще ти донесе 
добро. (Хоук 2003: 10) 

*** 

... познанието за характера само 
по себе си е недостатъчна основа  

за предсказания. Съществува и 
друг същностен и непредсказуем 

фактор... Съдба? Случайност? Или 
просто шанс да си на точното 
място в точното време? (Ялом 

2012: 134) 

*** 

Ние не можем да управляваме 

естествения ход на нещата. 
Поемайки вината, ние просто се 

самозаблуждаваме, че сме 
достатъчно силни, за да 
контролираме природата. (Ялом 

2012: 167) 

 

Същност на човека 

Платон твърди, че нашата душа е 
родствена с истинските идеи. 

Интелектуалната част на нашия 
разум е създадена, за да съзерцава 

истината. Това е върховното 
щастие за човешкия индивид, 

това е най-хубавото, което той 
може да стори в живота си. При 
Аристотел, който е ученик на 

Платон, преди да му се 
противопостави по много точки, 
откриваме сходна концепция: 

човешкото същество е създадено, 
за да познава. То желае да знае и 

познанието е нещото, което може 
да му донесе най-голямото щастие. 
(Дроа 2007: 38) 

*** 

Основното е въпросът, който ги 

занимава всичките, независимо че 
отговарят различно: как човекът 
трябва да живее, за да живее 

колкото се може по-добре, за да 
постигне онова, което е най-
съобразно с природата му, за да 

реализира най-пълно 
способностите, свойствени за 

човешката му същност. 

... Действително успешният, 
великолепният живот, при който 

реализираш онова, което можеш 
да правиш най-добре, без 
съмнение е щастлив живот. (Дроа 

2007: 39) 

*** 

Обличаме жестокостта си в 
ритуали, за да държим под 
контрол животинската си 

същност... беше най-внимателна и 
човечна, когато убиваше. (Блейк 

2011: 322) 

*** 

Кенеди набързо определи Гейл 

като един от онези здравеняци, 
които се бяха научили на 



предпазливост и деликатност, след 
като цял живот им се бе налагало 

да живеят в свят с два номера по-
малък от тях. (Блейк 2011: 355) 

*** 

Обичам сам да си доставям 
всичко, когато е възможно. Да 

удовлетворяваш сам 
потребностите си от храна и 
посуда, носи дълбоко 

удовлетворение... И освен това 
прави човека по-честен по 

някакъв начин. (Бас 2008: 263) 

*** 

Не съществува само онова, което 

очите не виждат или което умът не 
знае. (Лорънс 1990: 24) 

*** 

... нито объркаността, нито 
лицемерието на човешката 

природа могат да бъдат обяснени. 
(Коубън 2014: 35). 

*** 

... този тип мъже твърде често – 
прекалено ревниви, кибритлии, 

бъркат прекомерното 
контролиране с любовта, винаги 
държат ръката на момичето си на 

обществени места като кучета, 
маркиращи територията си, пълни 
с яростна несигурност, която 

искат да прикрият зад маската на 
мъжественост. Краят никога не е 

добър. (Коубън 2014: 148) 

*** 

Можех да се занимавам с 

естетична хирургия, с което 
буквално да печатам пари. 

Родителите ми щяха да си 
позволят по-добри грижи за моя 
баща. Можеха да се преместят в 

по-хубаво жилище, да наемат 
медицинска сестра на цял работен 

ден, да намерят дом, който 
задоволява по-добре нуждите им. 

Но аз не направих това. Не им 
помогнах, поемайки по 
утъпканите пътища, защото, 

честно казано, такава работа 
щеше да ми е скучна. Тъй че 
избрах да върша нещо по-

вълнуващо, нещо, което обичам. 
По тази причина хората ме считат 

за герой, все едно съм този, който 
се жертва. Но истината е друга. 
Тези, които работят за бедните, 

обикновено са по-егоистични – 
ние не сме склонни да жертваме 

нуждите си. Да се хванем с 
работа, която осигурява 
семействата ни, не ни е 

достатъчно. Подкрепата за хората, 
които обичаме, се явява 
второстепенна. Задоволяваме 

нуждата си от лично 
удовлетворение, дори и 

семействата ни да са принудени 
да минат без него. Та какви са 
тези мъже в костюми, които се 

качват като автомати на 
транзитния влак за Ню Джърси? В 
повечето случаи те мразят 

мястото, към което пътуват, както 
и работата си, но въпреки това я 

вършат. Вършат я, за да се 
погрижат за своите семейства, да 
осигурят по-добър живот за 

съпругите си, за децата си, и 
навярно, само навярно, за своите 

болни, застаряващи родители. 
(Коубън 2008: 109) 

*** 

Защо една и съща книга 
предизвиква различен отклик у 
различните хора? Трябва да има 

нещо у самия читател, от което 



зависи как той ще я приеме. Може 
би това е животът му, психиката 

му или образът, който им за себе 
си. Трябва да има нещо, притаено 

дълбоко в ума – или както се 
изразява Фройд – в 
несъзнателното, което тласка 

определен читател да се влюби в 
определен автор. (Ялом 2012: 40) 

*** 

Докато има невежество, ще има и 
последователи на суеверието. 

Победата над невежеството е 
единственото решение. (Ялом 
2012: 110) 

*** 

... тъмната страна на 

възхищението е завистта, 
съчетана с недоволство от 
собствената посредственост. (Ялом 

2012: 185) 
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Тайни, потайност 

Потайността е неразделна част от 
човешката природа, могъща и 

страховита като горски пожар. 
Сисела Бок „Тайни“. (Харпър 2011: 
7) 

*** 

Днес повече от всякога обичаме да 

се забавляваме със 
самоунищожението, с разбития 
живот на себеподобните си. 

Превърнали сме се в запалени 
любители на мръсните тайни... 

Анонимността и уединението бяха 
последното убежище на здравия 
разум в един все по-обвързан, 

безсрамен, дигитално наблюдаван 
и жаден за клюки свят. Те се 
срещаха почти толкова рядко, 

колкото скромността, и веднъж 
изгубени, бяха невъзвратими като 

невинността. (Харпър 2011: 31) 

*** 

Тайна за друга тайна. Колкото 

повече ти говори, толкова по-
малко знаеш. (Харпър 2011: 331) 

 

Творец, творчество 

Творец, който твърди, че не го 

разбират, почти винаги е бездарен 
творец, когото за жалост са 
разбрали. (Несбьо 2011: 46) 

 

Традиция 

Трябва да ценим една традиция, 
защото е носител на истина, а не 
защото е стара. Старите религии 



обикновено ни впримчват с 
уверенията, че ако изоставим 

традицията, ще плюем на паметта 
на всички, вярвали преди нас. 

(Ялом 2012: 232) 

 

Търпение 

Търпението е монета, с която 
можеш да си купиш и най-
подходящия миг. (Фурутани 2003: 

91) 

 

Тяло 

Ти не си тялото си, по никакъв 
начин... тялото ми в момента е 

пътуващ цирк и аз нямам власт 
над него. Трябва да почувстваш 

какво става вътре в мен. (Хоук 
2003: 73) 
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Убеждаване 

Както е казал навремето Ал 
Капоне, много повече можеш да 

постигнеш с блага дума и пистолет 
в ръка, отколкото само с блага 
дума. (Файндър 2004: 267) 

 

Убийство 

Убийството е постъпка, която не 
бива да остане безнаказана. 
Особено ако имаш нагласа, опит и 

власт да сториш нещо против 
него. (Фолсъм 1994: 96) 

 

Уважение 

Уважение се печели единствено с 

авторитет. А страхът е подходящо 
средство за това. (Пайнкофер 
2009а: 268) 

 

Ум 

Разстроените умове разсъждават 
еднакво. (Демил 2000: 89) 

*** 

... понякога е много умно да бъдеш 
глупак: когато, разбира се, желаеш 

да получиш нещо. (Лорънс 1990: 
43) 

*** 

... умът е бездънна черна дупка, 
населена със змии. (Коубън 2008: 
15) 

*** 

Умът е, който определя кое е 

страшно, безполезно, 



привлекателно или безценно, и 
затова умът и единствено умът е, 

който трябва да бъде променян. 
(Ялом 2012: 31) 

*** 

Толкова много препятствия ти 
пречат да мислиш самостоятелно. 

Толкова много препятствия пречат 
на всички ни да се 
самоусъвършенстваме, 

използвайки дадения ни от Бог 
разсъдък. (Ялом 2012: 67) 

*** 

Аргумент, който „има силата да 
успокоява“, подкрепя идеята, че 

сами по себе си нещата не са 
добри или лоши, приятни или 

страшни. Умът е този, който ги 
прави такива. (Ялом 2012: 260) 
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Факти 

... фактите не бива да бъдат 
отричани или игнорирани само 

защото са отвратителни. (Джоунс 
2009: 79) 

 

Философия, философи 

... всички, и специално децата и 

подрастващите се питат за 
смисъла на живота, за смъртта, за 
правдата, за свободата и други 

съществени въпроси. От друга 
страна, способни сме да 

размисляме, да разсъждаваме, да 
се опитваме да организираме 
идеите си. Нищо друго не е 

необходимо, за да започнем да 
творим философия: въпроси, 
както и капацитет за размисъл. 

(Дроа 2007: 5) 

*** 

Философията не е нито 
главоблъсканица, нито естествена 
и спонтанна дейност. Можем да я 

практикуваме на различни 
равнища, както се занимаваме с 

музика, със спорт или с 
математика, като дебютанти или 
като утвърдени практици, като 

аматьори или като 
професионалисти. 

Основното е да сложим добро 

начало, чуждо на илюзиите, 
предразсъдъците или на 

мъглявите представи. (Дроа 2007: 
5-6) 

*** 



... продължавам да се учудвам. От 
разнообразието на философите. От 

любопитните, невероятни, 
неочаквани идеи, които се 

пораждат в човешките мозъци. От 
интелигентността и 
проницателността на анализите. 

От невероятната свобода, струяща 
от духовната вселена, където няма 
забранени дискусии, няма 

цензурирани възможности или 
отклонени критики. (Дроа 2007: 6) 

Именно откритостта на разума 
представлява неизчерпаемата 
сила на философията. Тя ми 

изглежда абсолютно необходима, 
защото съм убеден, че човек живее 

така, както мисли. Живеем без 
размах, ако разсъждаваме 
дребнаво. Живеем свободно, ако 

мислим волно. Мисълта винаги се 
отразява върху съществуването 
ни, лично или колективно. (Дроа 

2007: 6) 

*** 

Философията е дейност, която 
търси истината. Но това не е 
достатъчно. 

... философите търсят истината в 
областта на идеите. Дроа 2007: 
10, 13) 

*** 

… това, което търсят философите, 

е най-добрата възможна 
дефиниция за всяка идея. А сред 
тези дефиниции те дирят коя е 

истинската. (Дроа 2007: 14) 

*** 

... философията е също така и 
критическа дейност. Тя не се 
задоволява с търсенето на 

истината в областта на идеите. За 

да постигне тази цел, тя прави 
всичко възможно да прогони 

погрешните идеи. Опитва се да ги 
открие, за да им попречи да 

пакостят. (Дроа 2007: 18) 

*** 

Философията винаги започва с 

това откриване на нашето 
незнание. Не можем да 
отговорим, независимо от 

увереността ни, че знаем отговора 
и можем да го дадем без 

затруднение. (Дроа 2007: 25) 

*** 

... философът, привърженик на 

една школа, която се нарича 
стоицизъм. Той мисли, че е 

възможно да си щастлив, дори ако 
понасяш телесни страдания, 
мизерия, диктатура. Защото едно-

едиствено нещо на света зависи от 
нас и само от нас: нашата воля... 
Циниците смятат, че най-

директният път за постигане на 
щастието е да живееш 

природосъобразно. Затова те са 
готови да живеят като кучата 
(точно това значи „циник”, идва от 

думата кинос, куче на гръцки). 
Тези философи отказват 

комфорта, вежливостта, всички 
социални правила. Те спят на 
улицата и просят храна. 

... скептиците... са убедени, че 
никога не сме успели да постигнем 
каквато и да било истина. Затова 

ни съветват да се откажем от 
преценката, тоест никога да не 

изричаме „да” или „не”, никога да 
не бъдем сигурни, че едно нещо е 
добро или лошо, че една идея е 

истинска или невярна. Според тях 
това всеобщо съмнение е пътят 



към мъдростта и щастието. (Дроа 
2007: 41) 

*** 

... когато настъпва промяната 

(казано най-общо, през Ренесанса), 
философията става различна от 
това, което е представлявала през 

Античността... Философията почти 
напълно преминава на страната 
на теорията. Тя става почти 

единствено дело на разума, на 
логиката, на демонстрацията. 

Било е така и някога. Но сега вече 
този аспект заема централно 
място или дори цялото място... 

проектът да се построи система 
от истински идеи. (Дроа 2007: 44) 

*** 

Една философска система е горе-
долу това: опит за тотално 

разбиране на света, във всичките 
му аспекти, физически, 
психологически, морални, 

политически и т.н. 

... това е най-висшата амбиция на 

разума: да успее да разбере 
тоталността на света... Целта е да 
се установи на какви принципи се 

организира тоталността на света.  

... философската система... е 
способна да дава отговори, 

породени от принципите и 
правилата... (Дроа 2007: 45-46) 

*** 

... Хегел... дава следната формула: 
„Всичко, което е рационално, е 

реално.” 

... Всичко, което има форма на 

съществуване в света, може да 
бъде разбрано от нашия разум, а 
всичко, което може да бъде 

разбрано от нашия разум, има 

форма на съществуване в света. С 
други думи, светът и разумът 

чудесно си взаимодействат. В 
краен случай те могат да 

съвпаднат. Хегел нарича това 
„абсолютното знание” (Дроа 2007: 
47) 

*** 

Философията е определена 
дейност, но притежава различни 

начини за развитие, а също и 
различни сектори за размисъл. 

... Метафизиката е частта от 
философията, която се интересува 
от най-фундаменталните начала 

на действителността. Защо 
съществуваме? Какво наричаме 

„битие”? Защо по-скоро има нещо, 
отколкото нищо?  

... Друг клон на философията е 

логиката. Там се изучават 
доказателствата и 
умозаключенията. Тя е важна, 

защото докато търсим истинските 
идеи, винаги рискуваме да 

попаднем в капана на грешните 
разсъждения. (Дроа 2007: 63-64) 

*** 

В центъра на херметическото 
учение стои една мисъл: „Онова, 
що е долу, е като онова, що е горе, 

и онова, що е горе, е като онова, 
що е долу, за да се изпълни чудото 

на единството”. (Макинтош 2012: 
179) 

*** 

Тази част от моята работа ми се 
струва най-интересна... Да водя 

разговори с хора, живеещи в 
светове, до които ние нямаме 
достъп. (Томас Мюлер, „Човекът 

звяр”) (Фицек 2012: 65) 



*** 

... откритието на Кант, че 

външната реалност не е каквато 
обичайно я възприемаме, тоест 

ние конституираме природата на 
външната реалност посредством 
вътрешните си ментални 

конструкции. (Ялом 2012: 94) 

*** 

... термин от Хусерл... ноема 

обозначава нещото такова, 
каквото го преживяваме, както 

сами сме го структурирали. (Ялом 
2012: 95) 

*** 

... иманенцията... е 
противоположност на 

трансцеденцията. Изразява 
идеята, че земното съществуване е 
единственото, че природните 

закони управляват всичко и че 
Бог е изцяло тъждествен с 

природта. (Ялом 2012: 221) 

*** 

Епикур... бил убеден..., че няма 

бъдещ свят и че трябва да 
изживеем единствения живот, с 
който разполагаме, възможно най-

мирно и радостно. Каква е целта 
на живота? Неговият отговор е: 

стремежът към постигане на 
астаркия – понятие, което може 
да се преведе като „спокойствие“, 

или „свобода от емоционално 
страдание. (Ялом 2012: 236) 

*** 

Ако не съм способен да убедя 
читателите изцяло посредством 

логиката на аргументите си, то 
онова, което пиша, е лъжливо. 

(Ялом 2012: 285) 

*** 

Всичко идва и си отива на тоя 

свят, все едно и също, хубаво и 
лошо, всякога едно и също. Светът 

се повтаря и си прилича – с 
хубавото и лошото. (Божинов 
2014: 11) 

*** 

Колко скоро „не сега“ се превръща 
в „никога“. (Кенеди 2012: 11) 

*** 

Смешно е, че навремето съм 

смятал такива неща за важни. Да 
докажеш на някого, че греши. Да 
се бориш с глупостта. Да се 

стремиш към официално 
признание. Отне ми много време 

да науча, че е безсмислено да 
доказваш на някого, че греши, че 
е безполезно да се бориш с 

глупостта и че официалното 
признание не позволява на хората 
да те подценяват – и съответно те 

лишава от елемента на изненада и 
други тактически предимства. 

Айслър (2014: 11-12) 

*** 

... идеите на Кант..., че човек по-

скоро сам конституира 
реалността, а не я възприема. 
Според Кант нашият нервен 

апарат филтрира информацията, 
постъпваща от всичките ни 

сетива, и сътворява от нея 
картина, която ние наричаме 
реалност. Така действителността 

се явява само химера, фикция 
нашия концептуализиращ и 

категоризиращ ум. Нещо повече, 
понятия като причина и 
следствие, последователност, 

количество, пространство и време 
са също концептуализации, 



умствени конструкти, които не 
съществуват действително в 

природата. 

При това... ние не можем да 

„видим“ отвъд нашата обработена 
версия за действителността, не 
разполагаме с начин да узнаем 

какво „наистина“ има навън, тоест 
каква е същността, която 
съществува преди нашата 

перцептивна и интелектуална 
преработка. Този първичен обект, 

който Кант нарича ding an sich („ 
нещо само по себе си“), ще остане, 
както и трябва, непознаваем за 

нас. (Ялом 2013: 259-260) 

*** 

Ето една идея на Шопенхауер... 
Относителното щастие на човек 
произтича от три източника: 

онова, което той е, онова, което 
притежава, и онова, което 
представлява в очите на другите. 

Той съветва да се съсредоточим 
само върху първия източник и да 

не се осланяме на втория и третия, 
т.е. на притежанието и 
репутацията, тъй като върху тях 

нямаме контрол. Както твърде 
често се случва, те може да ни 

бъдат отнети... При това 
притежаването си има и обратна 
страна – онова, което 
притежаваме, често започва да 
притежава нас. (Ялом 2013: 300) 

 

 

 

 

 

 

Ч 
 

Чувства 

... ако за разума нещо изглежда 
логично, това не означава, че 

сърцето ти го разбира. (Конъли 
1998: 19). 

*** 

- Никога за нищо ли не се 
притесняваш? 

- Само за това, върху което мога 
да имам влияние (Finder 2008: 16)  

*** 

... ясно долови гнева – познатият 
предшественик на мъката. (Кук 

2003: 11) 

*** 

Да си уплашен е лошо, но да се 

чувстваш безпомощен е още по-
зле. (Коубън 2014: 62) 

 

Чудо 

Чудото не е да ходиш по вода, 

чудото е да ходиш по зелената 
земя. (Файндър 2004: 222) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Щ 
 

Щастие/нещастие 

Също както изкуството на меча бе 
въпрос на светкавична реакция, 

така и щастието бе нещо, за което 
човек трябва цял живот да си 
отваря очите на четири, за да не 

го пропусне. (Фурутани 2003: 48) 

*** 

... стара пословица: да очакваш 
щастието си е все едно да 
очакваш смъртта. (Фурутани 2003: 

49) 

*** 

... човек е толкова по-щастлив, 
колкото повече може да прогони 
от съзнанието си. (Фицек 2012: 

126) 

*** 

... водещата позиция в деловия 

свят не води задължително със 
себе си и радости в личния живот. 

(Перес-Реверте 2012: 35) 

*** 

Човек може да открие радостта и 

да бъде щастлив, ала не е 
задължително да има всичко. 

Простата мъдрост, наречена 
истина. (Коубън 2014: 239) 

*** 

Радостта от превъзходството над 
другите не е щастие. Тази радост е 
проява на детинство или злост. 

(Ялом 2012: 82) 

*** 

„Обзе го онова чувство на 
привързаност, с което ни изпълва 

нещастието – чувството на пълна 
принадлежност“ (Греъм Грийн) 

(Кенеди 2012: 180) 

*** 

... това е трайното въздействие на 
щастието – фактът, че дори най-
дребните подробности остават в 

паметта десетилетия по-късно. 
(Кенеди 2012: 181) 
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