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Предговор 

 

Всички публикувани тук цитати вече са видели „бял свят“ в една или 
друга моя публикация в блога ми, а и не само там. Когато ги 
систематизирах – по друг повод – видях, че се оформя една 
относително цялостна, макар и изключително фрагментарна, 
картина на медицината и здравеопазването, на преживяванията на 
хората с хронични заболявания и др. Затова реших да публикувам 
този малък сборник като своеобразен протест срещу опростяващите 
генерализации на редица проблеми, което – според мен, е 
целенасочена политика за стереотипизация, стигматизация, 
дискриминация и социално изключване на хронично болните, на 
хората с инвалидност, на тези, които живеят всекидневно с хронична 
физическа болка.  

Този сборник е и своеобразна реакция срещу поставянето на знак на 
равенство между инвалидност и трудо(работо)способност, което 
също не е вярно и е изключително вредно. Особено за родителите на 
деца с трайни увреждания и за самите деца, защото това често ги 
подлага на социално изключване, отнемайки им достъпа до 
адекватни и качествени здравни грижи и социални услуги. 

Искрено се надявам, че този скромен сборник ще бъде полезен за 
много хора в стремежа им да разберат сложните проблеми на 
съвременността, свързани с медицината и здравеопазването, със 
собствените си преживявания, със самотата, в която са „заточени“ от 
съвременната медицина и социална политика... 

Божидар Ивков 

София 

06.05.2015 г. 
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Болест 
 

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

*** 

... 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) 

*** 

- Тя боледуваше дълго, а той... 

Премина с нея през всичките 

мъки на болестта, а това бе, ох, 

много трудно.  

- Винаги е трудно да се живее с 
хронично болен човек... Така и 
не се бе избавил от онова 
гнетящо го чувство и все още не 
бе имал възможността да 
разкаже за това. Две дълги 
години от болестта си Бет почти 
не бе излизала от вкъщи. И 
двамата бяха разбрали 
постепенно с какво щеше да 
свърши това. Той не беше готов 
да се сблъска лице в лице с такъв 
обрат на съдбата, защото не бе 
нито философски настроен, 
нито притежаваше мироглед, 
който да го утеши и освободи от 
ежедневната болка. 
Трудностите, практическите и 
моралните, разбиваха и 
унищожаваха останките от 
добротата и уважението, които 
бяха изпитвали един към 
другиго. (Фалдбакен 2013: 52) 

*** 

...заболяването и особено на 

хроничното заболяване, е точно 

този вид преживяване, което 

разрушава структурите на 

ежедневието и формите на 

знание, на които се основават. 

Хроничните заболявания 

включват признаване на света 

на болката и страданието, може 

би дори на смъртта, което 

обикновено се вижда само като 

далечна възможност или като 

свързаното тежко положение на 
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другите. В допълнение, то носи 

на хората, техните семейства и 

по-широките им социални 

мрежи изправяне лице в лице с 

характера на техните 

взаимоотношения в скована 

форма, разрушавайки 

нормалните правила на 

реципрочност и взаимна 

подкрепа. Нарастващата 

зависимост на хронично 

болните, е основен проблем тук. 

Освен това, очакванията и 

плановете на индивидите, 

свързани с бъдещето, трябва да 

бъдат преразгледани. Така аз 

поддържам тезата, че 

развитието на хронични 

заболявания като ревматоиден 

артрит, е най-полезно да се 

разглежда като „критична 

ситуация”, форма на 

биографично разрушаване, а не 

само като начин да се опише, 

какво ще се случи, но също така 

и да осигури по-ясен 

аналитичен фокус. (Bury 1982: 

169) 

*** 

... голяма част от тези, които 
преди са били обречени на 
смърт, днес се причисляват към 
„оживелите” с цената на своето 
превръщане в хронично болни, 
т.е. в хора, които са принудени 
да изживеят остатъка от своя 
живот със заболяване, от което е 

невъзможно да се избавят с 
терапевтични методи. (Дёрнер 
2006: 156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Болка 

 

Идва момент, когато волята 
започва да линее (...) забвението 
може да бъде примамливо, 
желана почивка от борбата и 
болката. (Кейс 2005: 97) 

*** 

Тъпата болка в корема му не 
минаваше: ту отслабваше, ту се 
изостряше, а с нея и мислите му. 
Когато се изостряше, той 
мислеше единствено за самата 
болка и за глада си. Когато 
отслабваше, го обземаше 
паника. (Оруел 2005: 210) 

*** 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

... глупавите хора, които никога 
не са изпитвали нито 
нравствени, нито физически 
страдания, твърдят, че 
нравствените страдания били 
далеч по-мъчителни от 
физическите... Всичко това са 
безсмислица и чисто 
лицемерие. Главоболието бързо 
те кара да забравиш сърдечната 
болка. Счупеният пръст 
прогонва всички спомени, 
свързани с празния стол до тебе. 
А когато човек е истински 
гладен, той не изпитва нищо 
друго освен чувство за глад. 
(Джером 1982: 31) 

*** 

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

*** 

... когато дойде бедата, когато 
тялото отказва да ни служи 
заради болката и мъката, тогава 
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се вижда какви животни сме. 
(Сарамаго 2011: 236) 

*** 

Няма как да премериш болката, 
нито как да определиш 
загубата. (Холт 2010: 20) 

*** 

Физическата болка, макар и 
силна, се понасяше. Свикна с 
нея. (Холт 2010: 73) 

*** 

… записът на болката в една 
зона на паметта не можеше да 
бъде заличен от записите на 
щастие в другите. (Вишневски 
2009: 70) 

*** 

Има моменти, когато болката е 
толкова силна, че не можеш да 
си поемеш дъх. Това е един 
хитър механизъм... Задушаваш 
се и започваш инстинктивно да 
мислиш за спасението си и за 
момент забравяш за болката. 
Страхуваш се от завръщането на 
задушаването и благодарение 
на това можеш да оживееш. 
(Вишневски 2009: 84) 

*** 

... причиняването на болка носи 
чувство за власт и води до 
пристрастяване. (Дивър 2006: 
28) 

*** 

Хората преодоляват болката. 
Животът продължава и „преди” 
става „след”. (Дивър 2006: 486) 

*** 

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) 

*** 

Болката със сигурност е 

резултат от биохимичен процес. 

Но нервните пътища и 

телесните рефлекси не 

разказват цялата история. 

Болката е също така субективен 
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опит, може би архетип на 

субективност, чувствана само в 

самотата на нашите 

индивидуални умове. Като 

допълнение това винаги е 

наситено с видим или невидим 

отпечатък на конкретни 

култури. Ние се учим как да 

усещаме болката и се учим 

какво означава това ... Какво е 

значението, което се придава на 

болката – най-малко извън 

лабораторията – това може да са 

лични и социални значения, с 

които ние и заобикалящата ни 

култура й приписваме. (Morris 

1991: 14-15) 

*** 

Хроничната болка е „скрита 

епидемия” в нашия живот, 

която остава в сянка. (Morris 

1991: 57) 

*** 

Изпитвайки остра болка, която е 

по-малко загадъчна за нас, ние не 

потъваме в мрачни мисли. Знаем, 

какво ни очаква и когато болката 

постепенно отслабва, ние в 

действителност се убеждаваме, че 

нашите очаквания са се 

оправдали. Хроничната болка 

разрушава всички наши 

изградени представи за света. Тя 

буквално с мъртва хватка се впива 

в нас и постоянно не оправдава 

всичките ни надежди за 

постепенно подобрение. В крайна 

сметка попадаме в свят пълен с 

тревоги, където, както отбелязала 

Емили Дикенсън, времето като че 

ли е спряло. (Вече трудно си 

представяме времето преди 

съществуването на болката, или то 

се изтрива, като сън, от паметта 

ни). И постепенно, практически 

незабележимо, се оказваме сами 

срещу своята болка. При това 

хроничната болка прониква в нас 

толкова дълбоко, че не оставя 

никаква надежда за спасение. 

(Morris 1991: 71) 

*** 

… най-интензивното от 

познатите ни чувства, способно 

да заглуши всички други 

преживявания – именно 

усещането на силна физическа 

болка, е едновременно най-

личното и най-трудното за 

споделяне. То вероятно не е 

единственото преживяване, 

което не успяваме да 

формираме така, че да може да 

се появи в публичната сфера, но 

фактически ни отнема 

чувствителността към 

действителността до такава 

степен, че можем да забравим за 

нея по-бързо и по-лесно, 

отколкото за каквото и да било 

друго. (Arendt 2000: 57)  

*** 
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Макар много малко хора да 

умират от болка, много хора 

умират с болки, а най-много 

живеят с болка. (Hilgier 2002: 10)  

*** 

Съществуват няколко велики и 

неизменни критерии, които 

показват значението на човека. 

Към тях принадлежи болката; тя 

е най-суровото изпитание в тази 

поредица от изпитания, която 

обикновено се нарича живот. 

[…] Болката е един от тези 

ключове, които не само са 

подходящи за най-съкровените 

ключалки, но и откриват 

достъпа до самия свят. 

Приближавайки се до тези 

точки, където човек се оказва 

способен да се справи с болката 

или да я превъзмогне, може да 

се пoлучи достъп до 

източниците на неговата власт и 

до тази тайна, която се крие зад 

неговото господство. Кажи ми, 

как се отнасяш към болката и аз 

ще ти кажа кой си! (Юнгер 2000: 

373-374) 

*** 

Главният извод..., че светът на 

хората с хронична болка е устроен 

по друг начин, той не може да бъде 

познат до край от обикновения 

човек – този свят е несъобщаем, 

неразделяем (той не е 

интерсубективен, т.е. не е общ с 

другите свят). Пациентите 

чувстват, че живеят в свят, който е 

различен от този на другите хора. 

Те се стараят да „сдържат 

болката”, доколкото могат да не 

им повярват, та нали няма 

обективни средства за измерване 

на болката: „Болката се 

съпротивлява на обективация 

посредством стандартното 

медицинско тестиране; няма 

никакви начини за измерване на 

болката, нейни биохимически 

анализи. Тя се съпротивлява на 

локализация; търсенето на огнище 

на хроничната болка, като 

правило, не води до нищо, 

независимо от всички постижения 

на науката и техниката; почти 

всички хирургически опити да се 

ампутират болезнените участъци 

водят до образуване на нови 

участъци” (Лехциер 2009а: 108-109) 
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Власт и медицина 

 

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

*** 

Преди двадесет години 
лекарите в САЩ бяха богове в 
бели престилки. За пациентите 
тяхната дума беше закон. 
Всъщност лекарите управляваха 
цялата американска система за 
здравеопазване. Тяхната 
политическа тежест беше 
огромна. 

Днес, напротив, американските 
медици са обсада. Пациентите 
им възразяват, повдигат 
обвинения за престъпна 
небрежност при лечението на 
болните. Медицинските сестри 
изискват гаранции за 
платежеспособност и уважение. 
А американската система за 
здравеопазване сега се 
управлява от застрахователни 
компании, „групи за 
регулирана помощ“ и 
правителството, а не от лекари. 
(Тоффлер 2003: 25) 

*** 

Дълги години лекарите в САЩ 
пазели недостъпна за външни 
хора властта над медицинските 
знания. Рецептите се изписвали 
на латински, осигурявайки на 
тази професия, така да се каже, 

полусекретен код, който държал 
в неведение мнозинството 
пациенти. Медицинските 
списания и текстове били 
адресирани само за 
професионални читатели. 
Медицинските конференции 
имали закрит характер. 
Лекарите контролирали 
учебните планове и приема на 
студенти в медицинските 
училища и висшите учебни 
заведения. 

Днес пациентите имат 
поразителен достъп до 
медицински знания. 
Притежавайки персонален 
компютър и модем, който иска 
може да влезе в базите данни, 
такива като Index Medicus и да 
получи научни статии за 
всичко, започвайки от болестта 
на Едисон и завършвайки със 
зигомикозата, и, всъщност, да 
събере повече информация по 
конкретно увреждане и 
неговото лечение, в сравнение с 
обикновения лекар поради 
недостиг на време да ги прочете.  

(...) Освен това, крупните 
достижения в областта на 
медицината, дори за първи път 
публикувани в 
специализираните списания, се 
показват във вечерните новини 
и едва ли не по-рано, отколкот 
лекарят, направил откритието, 
ще извади списанието от 
пощенската си кутия. Казано 
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накратко, монополът върху 
знанието в областта на 
медицинските професии е 
напълно разрушен. И лекарят 
вече на е бог. (Тоффлер 2003: 

28=29) 

*** 

Борбата за власт често се 
разгръща посредством 
показателите, съдържащи се в 
базите данни и придаваното им 
значение... Болничните легла, 
които е лесно да се преброят, 
понякога може да се представи 
като показател за равнището на 
здравеопазването в дадено 
място. Или по-добър критерий 
за това ще бъде броя на 
лекарите на хиляда жители? 
Какво ще даде най-пълна 
представа за състояниети на 
здравето на живеещите тук 
хора? Броя на болничните легла 
по-скоро може да свидетелства 
за програмите с държавни 
дотации, предоставяни на 
болниците, отколкото за 
действителното равнище на 
услугите за населението. 

Може би, за да се получи реална 
картина на потребностите на 
населението от медицински 
услуги, е необходимо да се 
преброят пациентите? Или 
тези, които са се излекували? 
Или да се отчита средната 
продължителност на живота? 
Детската смъртност? Изборът 
на един показател или групи 

показатели ще влияе в 
значителна степен на 
резултатите.  

Експертните групи, 
правителствените екипи от 
специалисти, лобистите и други 
хора често се сблъскват с 
подобни въпроси. Докато едни 
участници в играта за власт се 
оказват неспособни да вникнат 
в същността или да разберат 
скрития смисъл, други могат и 
го правят. Ползвайки се от 
такава възможност те разбира се 
преследват свои комерсиални 
или институционални 
интереси. Незазвисимо от това, 
че изглежда проблемите да се 
решават тясно професионално, 
конфликтите имат чисто 
политическа основа. (Тоффлер 

2003: 345-346) 
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Грешки и смъртност 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здраве 

 

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

 

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

*** 

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

*** 

– Най-много трябва да 
внимавате за този клон на 
здравната каса, където е 
нещастната жена. Те са нови, 
наскоро се установиха в грaда и 
се наричат здравен център 
„Брама”, но действат по 
Западното крайбрежие от 
десетилетия и са наясно с 
всички известни и неизвестни 

хитрини как да отказват хората 
от посещения в болници и в 
същото време да остават чисти 
пред закона. Дори искам да 
подчертая, че те бяха първите, 
които пледираха в съда: „Ние 
отказваме плащане, не 
медицинско обслужване”, и 
това се превърна в бойния вик 
на тази индустрия всеки път, 
когато се случи гаф... 

В предишните години 
единственото ми задължение 
като преподавател бе да 
въоражавам стажантите срещу 
изненадите на различните 
болести, като например 
менингококовата инфекция. 
Сега вече програмата за 
обучение включва инструкции 
по подготовка за надвисналите 
от страна на здравното 
осигуряване опасности. 
(Клемънт: 2005: 19-20) 

*** 

Усетих, че ме завладява гняв към 
всички от калибъра на „Брама” 
и новия свят на медицината, 
който бяха създали. Това бе свят, 
в който решенията да се 
въздържат от покриване на 
разходите, за да достигнат 
максимална печалба, 
причиняваха болести и смърт, а 
пък законът ги подкрепяше. – 
Дори знам как точно можем да 
наречем тази смърт и всяка 
смърт като нея. 
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Непредумишлено убийство. 
(Клемънт 2005: 21-22) 

*** 

... това е индустрия за 
милиарди. Нищо не е крайно и 
прекалено, когато трябва да се 
защитават такива пари. 
(Клемънт 2005: 49) 

*** 

... нямам нищо против 
здравеопазване, съобразено с 
разумни разходи. Против съм 
обаче разходите да са това, 
което определя развитието на 
здравеопазването. (Клемънт 
2005: 220) 

*** 

В тази светла септемврийска 
сутрин на 1958 година ги бе 
събрал общият за тях статут на 
първокурсници в Харвардския 
медицински институт. Бяха 
дошли в зала Г, за да чуят 
обръщението на декана Къртни 
Холмс... 

– Разрешете ми да завърша, като 
ви открия една тайна – толкова 
унизителна за мен да я призная, 
колкото и за вас да я чуете. 

Той се обърна и написа на 
черната дъска две обикновени 
цифри – числото двадесет и 
шест... 

- Господа, настоявам да впишете 
това в паметта си: на света 
съществуват хиляди болести, но 
медицинската наука има 

опитно доказани лекове само за 
двадесет и шест от тях. 
Останалото е... догадки. (Сийгъл 
1994: 5-6) 

*** 

Една теоретична школа 
поддържа тезата, че 
принципите на медицината от 
по-ново време е да се уточни 
дали пациентът има тази или 
онази болест. Но това е не само 
неточно, а и цинично. 
Дълбоката същина на 
медицинската философия, 
отхвърляна само от няколко 
алтруистично настроени 
ренегати, е следната: лекарят 
никога не трябва да признава, 
че е сбъркал. 

Но как ли тези някогашни 
простосмъртни придобиват 
своята непогрешимост? (Сийгъл 
2004: 96) 

*** 

Онзи, който съгреши пред своя 
Създател, Нека той падне в 
ръцете на лечител. Еклесиаст 
38:15. (Сийгъл 2004: 369) 

*** 

... повечето лекари, завършили 
медицина пет-шест години по-
рано, най-после биваха 
освобождавани от надзор и 
продължаваха сами, увенчани с 
короната на всеведението, а в 
същото време прокълнати да 
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осъзнават своята ограниченост 
и склонност към грешки. 

Времената бяха толкова 
объркани, че военните лидери 
се произнасяха върху 
стойността на живота, а 
лекарите предопределяха 
момента на настъпване на 
смъртта. Моралната 
шизофрения беше остро 
заразно явление. (Сийгъл 2004: 
469) 

*** 

През по-голямата част от 
живота си бе изучавал 
медицината и сега разбра, че 
всъщност никога няма да 
разкрие загадките й. Защото 
медицината е вечно дирене на 
причините, които обясняват 
последствията. Науката не може 
да разбере чудото. (Сийгъл 2004: 
749) 

*** 

... Медицината не знае всички 
отговори... Лекарите съвсем не 
са толкова безгрешни, а 
болестите – много по-сложни, 
отколкото повечето хора си 
мислят. (Престън, Чайлд 2006: 
221) 

*** 

Мразя тая професия още от 
медицинската академия. 
Безкрайното страдание и 
смъртта на пациентите, на 
които трябва да спасявам 

живота, но не мога – или защото 
никой не би могъл, или защото 
не съм достатъчно добър в 
професията. Мръсотията и 
корупцията. Убийственото 
работно време. (Базел 2009: 286) 

*** 

Дали са ви най-хубавата стая, 
номер шест... Така че за нас вие 
сте господин номер шест... 
Защото никога не назоваваме 
болните по име... Ето например 
номер три, когото изписаха 
вчера, лежа тук месеци наред, а 
името му така и не научих... 
(Сименон 1986: 29) 

*** 

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) 

*** 
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– 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) 

*** 

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) 

*** 
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„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 
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администраторите са се 
превърнали в президенти… 
(Кук 1999: 53-54) 

*** 

Но аз говоря за нещо, което 
науката от дълго време 
пренебрегва, за създаденото от 
нас проклятие, наречено 
медицина. Може би звучи 
абсурдно, но възможността за 
лечение на болести и болежки в 
дългосрочен план отслабва 
качеството на гените. (Тимайер 
2008: 35) 

*** 

Изучаването на еволюцията на 

заболяванията без съмнение 

потвърждава, че в течение на 

последното столетие лекарите 

са повлияли върху развитието 

на епидемическия процес не по-

силно, отколкото свещениците 

преди тях. Епидемиите идвали 

и си отивали, проклинани от 

едните и другите, но абсолютно 

независимо от тях. Епидемиите 

откликват на ритуалите, 

изпълнявани в медицинските 

клиники не повече, отколкото 

на тези, извършвани в 

светилищата. Обсъждането на 

здравеопазването и неговото 

бъдеще трябва да започне с 

признаването на този факт. 

(Illich 1976) 

*** 

Внушаващата благоговеен ужас 

медицинска технология в 

съчетание с егалитаристката 

риторика създават впечатление, 

че съвременната медицина е 

изключително ефективна. Без 

съмнения през последните 

десетилетия се появиха известен 

брой специфични и доста 

ефективни процедури. Но тези 

от тях, които не са 

монополизирани от 

професионалистите като 

инструменти на 

комерсиaлизацията и са 

приложими за лечение на 

широк кръг заболявания, 

обикновено са евтини и 

изискват минимални навици за 

правилно използване. 

Същевременно лавинообразно 

нарастват медицинските 

разходи за диагностични и 

лечебни процедури, 

ефективността на които в най-

добрия случай е съмнителна. 

(Illich 1976) 

*** 

За съжаление, безполезното, но 

иначе безопасно медицинско 

обслужване, е най-

незначителното от вредите, 

които разрастващата се 

медицинска индустрия 

причинява на съвременното 

общество. Болката, 
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дисфункцията, уврежданията и 

страданието, резултат от 

техническото медицинско 

вмешателство днес се 

конкурира със заболеваемостта, 

причинена от пътно-

транспортните произшествия и 

производствените инциденти и 

дори с тази, свързана с военни 

действия, което прави 

медицинското влияние една от 

най-бързо разпространяващите 

се епидемии на нашето време. 

(Illich 1976: 25) 

*** 

До скоро медицината се 
опитваше да съдейства на 
процесите, които протичат в 
природата. Тя съдействаше на 
естественото заздравяване на 
раните, съсирването на кръвта и 
на естествените имунни 
процеси за борба с вирусите и 
бактериите. Сега медицината се 
опитва да създаде това, което 
разумът би могъл да се 
представи само на сън. (Illich 
1976) 

*** 

Медицинските процедури се 
превръщат в черна магия, тъй 
като вместо да мобилизират 
собствените целителни сили на 
болния човек, те го превръщат в 
парализиран и изплашен 
наблюдател на своето собствено 
лечение. (Illich 1976) 

*** 

Изводите от едно 

продължително и обстойно 

изследване на 17 000 британски 

държавни служители са почти 

невероятни. От положението, 

което човек заема в йерархията, 

може по-точно да се предскаже 

вероятността той да получи 

инфаркт, отколкото ако се има 

предвид това, че е затлъстял, 

пуши или е с високо кръвно 

налягане... Същият резултат 

беше получен и при изследване, 

включващо един милион 

служители на телефонната 

компания Бел през 60-те години 

на ХХ век. (Ридли 2002: 189-190) 

*** 

... съвременната наука... 

предпочита ново, 

нефизиологично обяснение, 

което е тясно свързано с 

външния свят – статуса, който 

заемате на работното си място. 

Състоянието на сърцето ви 

зависи от вашата заплата... при 

държавните служители нивото 

на кортизола зависи не от 

количеството работа, която те 

вършат, а от това до каква 

степен други хора ги командват. 

(Ридли 2002: 190) 

*** 
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Фактът, че сърдечните болести 

са симптоми на липсата на 

възможност за контрол... 

обяснява и защо безработицата 

и зависимостта от социалните 

помощи толкова често са 

причина за заболявания. Нито 

една маймуна, колкото и високо 

в йерархията да стои, не е 

толкова безкомпромисна и 

неумолима при контролиране 

на живота на подчинените си, 

колкото са чиновниците от 

социалните служби... (Ридли 

2002: 191-192) 

*** 

Любопитен е фактът, че почти 
всички изследвания на 
ефектите на такива лекарства и 
диети показват увеличаване на 
случаите на смърт от насилие. 
Намаляването на смъртността 
от сърдечни болести и 
увеличаването на случаите на 
смърт от насилие обикновено са 
числено равни. Всички 
изследвания взети заедно 
показват, че лечението на 
холестерола намалява 
инфарктите с 14%, но увеличава 
случаите на смърт от насилие с 
още по-значимите 78%. Тези 
случаи са по-редки от 
инфарктите, но от насилие и 
злополуки може да пострадат и 
невинни хора. Ето как 
лечението на високите нива на 
холестерол носи своите 

опасности. От двадесет години е 
известно, че импулсивните и 
депресирани хора, в т.ч. 
затворниците, извършителите 
на насилие и неуспелите 
самоубийци, имат по-нисък 
холестерол от средното. (Ридли 
2002: 205-206) 

*** 

... всички вмешателства са 
вредни, обаче някои от тях 
могат да донасят и полза. (Muir 
Gray 1997)  
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Здравни заведения 

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

*** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здраве, болест, инвалидност и 
бедност 

 

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

*** 

Вдясно се намираха бедняшките 
квартали, изобилстващи от 
диагнози като инфаркт, диабет 
и рак. Мизерията и лошата 
храна си казваха думата и в 
противоположната част на 
града. Но пък ракът на белите 
дробове, СПИН-ът и 
алкохолизмът, не подбираха 
определени части на града. 
Срещаха се дори и в центъра. 
(Клемънт: 2005: 110) 

*** 

... 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) 
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*** 

Смята се, че приблизително 7-
10% от хората по света имат 
някакъв тип увреждане, 
пораждащо икономически, 
образователни и/или социални 
последици... И бедността, и 
инвалидността засягат 
възможностите на човека..., като 
влияят върху неговото участие в 
живота на обществото. (Welch 
2002) 

*** 

... тежестта и 

продължителността на всеки 

път (от инвалидност до бедност 

и от бедност до инвалидност) си 

остават неизвестни и 

необосновани. Бедността и 

инвалидността се затвърждават 

една друга, като съдействат за 

увеличаване на изключването и 

уязвимостта... могат да се 

установят паралели между 

неравенството изпитвано от 

инвалидите и това, с което се 

сблъскват жените по цял свят. 

(Welch 2002) 

*** 

Бедните, инвалидите и жените 
често се разглеждат като 
зависими групи в обществото. 
Индивидуално и заедно на тях 
са им отказали права и са били 
дискриминирани, изключени и 
изолирани. Всичките три групи 
са били лишени от пълно 

участие в живота на обществото, 
а и днес продължават да бъдат 
маргинализирани социално, 
икономически и политически в 
общностите в цял свят. (Welch 
2002) 

*** 

„... неравните социални и 

политически условия 

предоставят на жените неравни 

човешки възможности” (М. 

Nussbaum). Същата 

перспектива е валидна и за 

бедните и инвалидите. (Welch 

2002) 

*** 

Когато бедността е 

комбинирана с неравенство, 

независимо дали е основано на 

пол, инвалидност или 

социално-икономически статус, 

резултатът е сериозно 

намаляване на възможностите. 

Интересно е, че бедните и 

инвалидите, както и жените и 

момичетата, традиционно 

изпитват недосиг на 

възможности, ресурси и 

подкрепа, за да развиват и 

представят способностите си. 

(Welch 2002) 

*** 

Развитието включва 

разширяване на свободите на 

хората и премахване на 
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източниците на несвободата, 

като бедността и лошите 

икономически възможности. По 

същия начин, увреждането 

може да се разглежда като 

източник на несвобода поради 

ограничителната същност на 

индивидуалното 

функциониране. Ако е така, то 

развитието в този контекст 

включва намаляване или 

премахване на инвалидността 

като същевременно се 

насърчават възможностите. 

(Welch 2002) 

*** 

Подобно на бедността, считана 
за лишаване от възможности, 
инвалидността също може да се 
разглежда по този начин. 
Изграждането на възможности 
означава или да се увеличат 
положителните елементи 
(функционалности и 
възможности) и/или да се 
отстранят негативните аспекти 
(бедност, увреждания). (Welch 
2002) 

*** 

Хората са инвалиди и поради 

социалните бариери, и поради 

техните тела. (Shakespeare, 

Watson 2002: 18)  

*** 

Инвалидността е форма на 

социално потисничество, 

включващо социално 

наложените ограничения в 

дейността на хората с 

увреждания и социално 

породеното подриване на 

тяхното психо-емоционално 

благосъстояние. (Thomas 1999: 

60)  

*** 

(...) увреждане, като болка или 

хронично заболяване може да 

намали активността на 

инвалидите така, че 

ограниченията във външния 

свят да загубят своето значение 

(...) за много инвалиди личната 

борба с уврежданията ще 

остане, дори когато 

инвалидизиращите бариери 

повече няма да съществуват. 

(Crow 1996: 209) 

*** 

„... екологичният подход към 

човека разбира представата за 

бариерите като нещо, което 

включва функционалното 

ограничение на човека, както и 

неговата обкръжаваща среда, 

което води до друго разбиране. 

Социалната недостатъчност не 

е собственост, характеристика 

на човека, основана върху 

личния му опит, а е нещо, което 

се развива между човека и 

обкръжаващата среда. (...) 

Неспособността да се ходи, 
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говори, вижда и т.н. 

(функционални ограничения) 

ясно е разграничена в 

екологичния подход към човека 

от неспособността да се ходи на 

училище, да се работи и въобще 

да се участва в живота на 

общността. Функционалното 

ограничение се превръща в 

бариера, когато обкръжаващата 

среда пречи на действието и 

участието. (...) Значенията на 

функционалните ограничения 

се променят според социално-

икономическите обстоятелства 

във всяко общество и условията, 

които то създава за своите 

граждани. В екологичния 

подход към човека, социалната 

недостатъчност е проблем, 

който съществува по отношение 

на обществото и във всяко 

общество, затова съществува 

възможността да се намалява 

или управлява”. (Michailikis 

1997: 22-23) 

*** 

... в изследванията на 

инвалидността и в социалните 

науки, няма консенсус за това, 

какво представлява тя. Не са 

общоприети начини за 

дефинирането на инвалидност 

и за нейното измерване. 

Инвалидността е обект на 

множество дефиниции в 

различни дисциплини и за 

различни цели. Тя е описана от 

медицински, социологически и 

политически перспективи и 

дефинициите й са разработени 

и се използват в различен 

контекст. (Mitra 2006: 236)  

*** 

Да се дефинира инвалидността 

на теоретично ниво, не е просто 

семантично упражнение: 

Промените в теоретичните 

дефиниции на инвалидността 

могат да имат голямо значение, 

със социални, икономически и 

политически последици. 

Административните програми 

и закони, които използват 

дефиниции, определят 

програмата за достъп и обхвата 

на законодателството. Тези 

определения, които пряко 

засягат живота на хората с 

увреждания, обикновено са на 

основа на теоретични модели... 

много учени с увреждания 

признават, че нито един модел 

не може да обясни напълно 

инвалидността. (Mitra 2006: 236) 

*** 

… акцентът върху функцията 

не допуска идентифицирането 

на източника на инвалидността. 

(Hahn, Hegamin 2001: 115) 

*** 
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Неспособността не е атрибут на 

личността, по-скоро тя се 

създава от социалната среда и 

изисква социална промяна. В 

социалния модел 

неспособността обикновено се 

разбира като резултат от 

социално потисничество и това 

потисничество може да започне 

под формата на бедност и по-

късно да доведе до инвалидност. 

(Mitra 2006а: 543) 

*** 

... не само поради демографски, 
но и екологически, 
цивилизационни и социално-
икономически причини, 
проблемите на инвалидността 
стават все по-мъчителни дори в 
живота на по-богатите 
общества, а общото им 
решаване се превръща в 
цивилизационна необходимост. 
(Dykcik 2005: 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интелектуални затруднения и 
умствени увреждани 

 

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

*** 

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

*** 

Един ден, докато съм във Форт 
Дикс и се трудя прилежно в 
ротата по парното отопление, 
идва някакъв тип от Пентагона 
– целият в медали и ухилен като 
зелка – и се обръща към мене: 

– Редник Гъмп, имам 
удоволствието да ви съобщя, че 
сте включен в отбора на 
Съединените щати по тенис на 
маса и ще заминете за Китай за 
играта с комунистите-китайци. 
Оказва ви се голяма чест, тъй 
като за пръв път от близо 
двайсет и пет години нашата 
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страна влиза в контакт с 
китайците и това събитие е 
много по-важно, отколкото 
който и да е турнир по тенис на 
маса. Нарича се дипломация и 
от вас зависи бъдещето на 
човечеството. Разбирате ли 
какво ви говоря? 

Свивам си раменете и 
разклащам глава, обаче отвътре 
ми прималява. Аз съм само един 
нещастен идиот, а ето че трябва 
да се грижа за цялото 
човечество. (Грум 1995: 70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекари 

 

Този човек беше високомерен. 
От онези лекари, които не се 
съмняват, че всичко, което 
правят, е благородно, тъй като 
смисълът на живота им е да се 
посветят и да се жертват. Това бе 
едно злощастно чувство за 
безгранични правомощия. (Кук 
2007: 168) 

*** 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

... бидейки лекар, нямаше да се 
предаде на отчаянието, както 
правят хората, които се 
запознават с тялото си само при 
болка. (Сарамаго 2011: 33) 

 

 

 

Лудост, безумие, умствени 
увреждания 

 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

– Я недейте гледа като идиот. 

– Какво да правя – отговори 
Швейк сериозно, — аз бях 
освободен от военна служба за 
идиотизъм. Специална комисия 
ме провъзгласи официално за 
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идиот. Аз съм доказан идиот. 
(Хашек 1981: 11) 

*** 

Адвокатът вчера казваше, че 
щом съм бил признат веднъж за 
малоумен, това трябвало да ми 
държи влага за цял живот. 
(Хашек 1981: 14) 

*** 

– Бихте ли могли да изчислите 
диаметъра на земното кълбо? 

– Не, това не бих могъл – 
отговори Швейк, – но аз, 
господа, също бих ви задал една 
гатанка: имате триетажна къща, 
във всеки етаж на тая къща има 
по осем прозореца. На покрива 
има две капандури и два 
комина. Във всеки етаж има по 
двама наематели. И сега кажете 
ми, господа, в коя година е 
умряла бабата на портиера? 
(Хашек 1981: 15) 

*** 

В доклада до съдията-
следовател между другото 
фигурираше и следното: 
„Долуподписаните съдебни 
лекари констатирахме пълна 
духовна тъпота и вроден 
кретенизъм у представения на 
горепосочената комисия Йозеф 
Швейк, който се изразява с думи 
като: «Да живее негово 
величество Франц Йосиф I», 
който израз е напълно 
достатъчен, за да осветли 

душевното състояние на Йозеф 
Швейк като несъмнен 
идиотизъм. Ето защо 
долуподписаната комисия 
предлага: 1. Да се прекрати 
следствието срещу Йозеф 
Швейк. 2. Да се премести Йозеф 
Швейк за наблюдение в 
психиатричната клиника, за да 
се установи доколко е опасно 
душевното му състояние за 
околните.“ (Хашек 1981: 16) 

*** 

... тези, които се подлагат на 

изключване в една или друга 

област, се оказват различни 

хора, но се случва и така, че във 

всички области се изключва 

едно лице и това е безумецът. 

Във всички общества, или почти 

във всички общества, безумецът 

се изключва отвсякъде и в 

зависимост от обстоятелствата 

му приписват ту религиозен, ту 

магически, ту игрови, та дори и 

патологичен статус. (Фуко 2002: 

9)  

*** 

... дори в наши дни първият 
довод в полза на това че един 
или друг индивид е безумен, се 
свързва с неговата неспособност 
да се труди... в средновековна 
Европа съществуването на 
безумците се считало за 
приемливо... Но, започвайки 
например от XVII век, когато 



28 
 

започнало да се формира 
индустриалното общество, 
съществуването на подобни 
лица престанало да бъде 
търпимо. И в отговор на 
подобни изисквания на 
индустриалното общество, 
почти едновременно във 
Франция и Англия били 
създадени големи заведения, за 
да ги настаняват в тях. При 
което въдворили там не само 
лудите, но и безработните, 
осакатените, старците, т.е. 
всички тези, които не били 
способни да работят. (Фуко 
2002: 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикализация 

 

На институционално равнище 
организациите могат да 
приемат медицински подход 
към решаването на даден 
проблем, в който организацията 
е специализирана. Лекарите 
могат да функционират като 
„вратар” за бенефициентите, 
които са единствено легитимни 
в организации, които приемат 
медицински дефиниции и 
подходи към проблема, но при 
които всекидневната рутинна 
работа се осъществява от 
немедицински персонал. 
(Conrad 1992: 211) 

*** 

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) 

*** 

Днес става дума за 
медикализация на 
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ежедневнието, детството, 
сексуалността, женското тяло, 
смъртта, нормите, страданието, 
медиадискурса и т.н. Може да се 
каже, че медикализацията е 
процес на патологизация на 
обществото, производство на 
пациентско самосъзнание. 
Самата фигура на пациента, 
ясно казано, е резултат от 
медикализацията на 
страданието (Лехциер 2009: 22-
23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношенията 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 
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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, 
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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) 

*** 

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) 

*** 

Докато в нашите глави се 
съхранява образа на острото 
заболяване като типичен случай 
и като мащаб за възприемане на 
болестта и лечението на 
пациента, и – по този начин – 
излекуването ще бъде 
разглеждано като висше благо и 

цел на лечебните действия, 
дотогава ще се запазва опасното 
отношение към хронично 
болния като към някой 
непълноценен, най-малкото в 
смисъла на лечението. А това на 
свой ред, искаме или не това, 
оказва въздействие на неговата 
морално-социално-
икономическа оценка, а 
вторично, принудително и 
върху неговата самооценка. 
Дори без да казваме нито дума, 
ние караме пациентите да 
почувстват всичко това, което 
води до тяхното обезценяване в 
собствените им очи и до 
деморализация. (Дёрнер 2006: 
163) 
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Пазар, пари, печалба, 
здравеопазване, медицина 

 

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

*** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последици от болестта 

 

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

 

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

*** 

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

*** 

И изведнъж Иван Илич чувства 
тая мъчителна болка, тоя 
неприятен вкус в устата си, и му 
се вижда някак си диво, че може 
да се радва на шлема... Всички 
виждат, че му е тежко... 
довършват играта. Всички са 
мрачни и мълчаливи. Иван 
Илич чувства, че тая мрачност 
им е придал той и не може да я 
разсее... Иван Илич остава със 
съзнанието, че животът му е 
отровен и трови живота на 
другите и че тая отрова не 

отслабва, а прониква все повече 
и повече в цялото му същество. 

И с това съзнание, при това с 
физическа болка, а на това 
отгоре и с ужас той трябваше да 
си ляга и често пъти да не 
заспива от болка по цяла нощ. 
(Толстой 1956: 345) 

*** 

Споря, боря се с речника, със 
сигурност отхвърлям 
половината от тези болести. Но 
мускулната атрофия в краен 
случай ми пасва. Едно 
изречение ме кара да подскоча: 
тези повреди са неизлечими. 
Хващaм се за друго: 
прогресивно развитие, 
прекъсвано от подобрения на 
състоянието. Но ето и 
сирингомиелията, чието име 
пее, пее заупокойна. 
„Страдание, причинено от 
вдлъбнатина или тумор в 
мозъка. Изглежда, че 
травматизмът в случая играе 
някаква роля. Парализа, 
започваща от краищата на 
ръцете, а в известни случаи на 
долните крайници. 
Разрушаване на ставите, 
дисоцииране на 
чувствителността. Бавна 
смърт...” Бягам, едва се спирам 
на хемотомиелията, стигам до 
миелита... И същата присъда: 
възможно излекуване, но в 
редки случаи. 
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Пак смърт! Навсякъде смърт. Да 
затворим, да затворим тоя 
речник! Да затворим очи!... 
Знаех си! Винаги съм се 
досещала за съдбата си. Винаги 
съм гледала на младостта си 
като на осъдена сестра, за която 
се грижиш без надежда. Но не 
мислех, че толкова скоро ще я 
загубя... Против мене беше вече 
пространството, защото краката 
ми изневеряваха. Ето че сега 
против мене е и времето, 
понеже ще умра. Не утре, 
разбира се, нито в други ден, но 
преди да съм изживяла това, 
кеото се нарича живот. Ах, 
стареца, който така или иначе 
скоро ще свърши и който много 
е живял, може съвсем малко да 
го убиеш. Но аз, която нищо не 
съм изчерпила от възможното, 
мене много ми се отнема. 
Просто ме прахосват... 

Медицинските речници са 
опасни. Човек никога не би 
трябвало да ги отваря. На всяка 
страница откриваш грозни 
болести, които изглежда се 
отнасят точно до тебе. В него 
намираш, каквото щеш, освен 
болестта, от която страдаш. Аз 
не съм лекар, а и самите 
лекари... И какво в края на 
крайщата! След раняването ми 
дълги месеци бях много по-
повредена, отколкото сега. И 
пак се оправих. (Базен 1966: 124-
127) 

Преживявания на родителите 
на дете с увреждане 

 

Щастието му бе пълно, 
възвишено, небесно. Но 
продължи не повече от тридесет 
минути. После влезе лекарката 
и кимвайки дискретно, го 
извика в кабинета си... 
разговорът никак не се понрави 
на Томаш и той даде да разбере, 
директно и сухо, че ако има 
нещо за казване, по-добре е да го 
каже; и тогава лекарката му 
обясни, че преди са наричали 
определен тип хора монголоиди, 
израз, отпаднал от употреба и 
заместен с хора със синдрома на 
Даун, или тризомия 21. 

Все едно го бяха ударили с 
юмрук в стомаха. Земята се 
отвори под краката му, 
бъдещето потъна в непрогледен 
мрак. Майката изпадна в 
дълбока безсловестност, дълго 
време отказваше да говори по 
въпроса, плановете за дъщеря 
им се бяха срутили след 
ужасната присъда. Прекараха 
все пак една седмица в надежда, 
докато институтът „Рикардо 
Жорж” определяше кариотипа, 
генетичния тест, който би 
изяснил всички съмнения; през 
всичките онези дни се мъчеха да 
се убедят, че е станала грешка, 
на Томаш му се струваше, че 
малката има чертите на баба му 
по бащина линия, а Конщанса 
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разпознаваше типичните черти 
на някаква леля, лекарите 
сигурно се бяха излъгали, нима 
бе възможно такова дете да е 
умствено изостанало, ама 
наистина трябва да си луд, за да 
кажеш такова нещо! Но едно 
обаждане по телефона от 
лаборантка в института със 
зловещите думи: „Тестът е 
положителен”, направи нещата 
необратими. 

Шокът беше жесток. Месеци 
наред бяха хранили надежди за 
това дете, бяха лелеели мечти за 
момичето, което щеше да 
продължи рода, с което щяха да 
пребъдат отвъд живота; цялата 
кула се срути от онези няколко 
сухи думи. Остана им само 
безверието, отрицанието, 
чувството за несправедливост, 
яростното негодувание. Вината 
беше на акушер-гинеколога, 
който нищо не беше разбрал, 
болниците, които не бяха 
подготвени за подобни 
ситуации, политиците, които 
нехаеха за истинските проблеми 
на хората, проклетата държава, 
в която бяха принудени да 
живеят. После ги обзе чувство за 
загуба, дълбока болка и 
непреодолимо чувство за вина. 
Защо аз? Защо моето дете? 
Защо? Задаваха си въпроса 
хиляди пъти... Прекараха 
безсънни нощи, питайки се в 
какво бяха съгрешили, търсейки 

своята отговорност, грешките и 
пропуските, причините, 
смисъла на всичко това. В един 
по-късен етап престанаха да се 
притесняват за себе си и се 
обърнаха към детето. Задаваха 
си въпроси за бъдещето й. Как 
ще се справя с живота? Какво ще 
стане с нея, когато порасне и 
когато родителите й няма да са с 
нея, за да й помагат и да я пазят? 
Кой ще се погрижи за дъщеря 
им? Как ще се издържа? Дали 
ще живее добре? Би ли могла да 
бъде самостоятелна?... 

Стигнаха до там, че пожелаха да 
умре. Щяха да го приемат като 
израз на божията воля... Израз 
на милосърдие. Навярно би 
било по-добре за всички, по-
добре за самата нея, би й 
спестило толкова излишно 
страдание... 

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

*** 

... просто ми бяха омръзнали 
всички етикети, които лепяха на 
Девън. За мен подобни 
определения са приемливи 
единствено като начин да се 
обяснят някои сложни 
проблеми на хората... Девън си е 
Девън – и точка. 

... Тя отлично знаеше какво 
означава да защитаващ детето 
си от неразбирането на околния 
свят. Познаваше болката и 

отхвърлянето... (Шоулс, Мур 
2008: 253). 

*** 

Най-накрая трябваше да го 
отделят в болница. Него, Хауи, 
когото се насилваха да 
посещават два-три пъти в 
месеца, за да не би да го забравят 
и да повярват, че могат отново 
да заживеят без сянката на 
страданието му. (Дали въобще 
страдаше? Нямаше как да го 
попитат.) 

Хауи – вечен извор на вина, 
безнадеждно осакатен и 
същевременно гротескно едър, 
потънал в самотното си 
съществуване. Не умираше, 
макар и да не живееше 
истински. (Сийгъл 2004: 266) 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слепота 

 

... слепотата не се 
разпространяваше като зараза и 
като епидемия..., слепотата е 
частен въпрос между човека и 
очите, с които се е родил. 
(Сарамаго 2011: 36) 

*** 

Боят винаги е бил горе-долу вид 
слепота. (Сарамаго 2011: 128) 

*** 

… както е известно, слепотата не 
гледа професии и занаяти, но 
един ослепял полицай не е 
същото като като един сляп 
полицай... (Сарамаго 2011: 132) 

*** 

Някои от тези слепи хора не са 
слепи само с очите си, слепи са и 
възприятията им... (Сарамаго 
2011: 206) 

*** 

… когато се срещнете, слепи 
откъм очи и слепи откъм 
чувства, понеже чувствата, с 
които сме живели, докато сме 
били, каквито сме били, са били 
свързани с очите, с които сме се 
родили, без очи чувствата стават 
други, не знаем как, не знаем 
какви... (Сарамаго 2011: 235) 

*** 

... образите виждат с очите, 
които ги гледат, само така 
слепотата е за всички, Ти 
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продължаваш да виждаш, Ще 
виждам все по-малко, дори и да 
не изгубя зрението си, ще 
ставам все повече и повече сляпа 
с всеки изминал ден, защото 
няма да има кой да ме види. 
(Сарамаго 2011: 297) 

*** 

Мисля, че не сме ослепели, 
мисля, че сме слепи. Слепи, 
които виждат, Слепи, които 
виждайки, не виждат. (Сарамаго 
2011: 306) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социално конструиране на 

болестта, инвалидността, 

увреждането 

 

От социологическа гледна точка 

такова увреждане, каквото е 

болестта, може да се разглежда 

като социална конструкция, 

което означава, че нейното 

значение и социални реакции 

спрямо нея са определени 

исторически и културно. 

(Barnes, Mercer 2008: 82) 

*** 

„(…) децата не започват да 

реагират лошо спрямо 

анормалните образи, докато в 

крайна сметка не навършат 11 

години” и следователно 

„дискриминацията срещу 

смешно изглеждащите хора не е 

някакъв вроден резултат от 

действието на еволюционните 

сили, тя е социално усвоена”. 

(Abberley 1997: 161) 

*** 

И здравите духом, и здравите 
телом може да бъдат осакатени. 
Фактът, че „нормалните” хора 
могат да ходят насам-натам, да 
виждат, да чуват, не означава, че 
те виждат или чуват. Възможно 
е те да са съвсем слепи за 
нещата, които провалят 
щастието им, много глухи към 
молбите на другите за доброта – 
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когато си мисля за тях, не се 
чувствам вече по-сакат или по-
увреден от тях. (По Goffman 
1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрес 

 

Стресът уврежда съзнанието... 
поболява те, физически и 
психически. И ако ден след ден 
продължаваш да се сблъскваш 
със стресиращи ситуации, 
прекъсвани от периоди на 
скука, на размотаване... или 
пипнеш някоя болест... тогава 
нервните ти клетки се 
обременяват дотолкова, че вече 
не успяваш да се възстановиш от 
стреса и мозъкът ти започва да 
се препрограмира, променя 
начина си на действие... 
Превръщаш се в отрепка... 

По време на Гражданската 
война го наричали 
„чувствително сърце”. За 
войниците от Първата световна 
война било „гранатен шок”, а за 
онези от Втората – „военна 
невроза”. После станало 
„виетнамски синдром”, а сега е 
посттравматичен стрес. 
(Конъли 2011: 192-193). 

*** 

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

 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увреждане, инвалидност 

 

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

*** 

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

*** 

... нито един вестник не обърна 
внимание на факта, че най-
обичайната форма на лечение в 
детското отделение с ограничен 
достъп, ... бе поставянето на 
„неспокойните и 
неконтролируеми пациенти” в 
„свободната от дразнители” 
стая. Мебелировката й се 
състоеше основно от койка с 
ремъци. Академичният 
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претекст бе, че липсата на 
дразнители щял да предпази 
децата от евентуални пристъпи.  

Като порасна малко, откри, че 
същият метод има и друго 
научно име – сензорна 
депривация. Съгласно 
Женевската конвенция 
подлагането на затворници на 
сензорна депривация се 
считаше за нарушение на 
човешките права. То бе често 
използван метод при 
промиването на мозъци, 
извършвано в страни с 
диктаторски режими. Освен 
това съществуваха документи, 
които доказваха, че 
политическите затворници, 
признали всевъзможни 
абсурдни престъпления по 
време на съдебните процеси в 
Москва през трисетте години на 
миналия век, са били подлагани 
на подобни манипулации. 

... Той бе отговарял за това, което 
на теория се определяше като 
нейно лечение. Тя така и не успя 
да разбере какво точно се 
искаше от нея, освен да се 
подложи на някаква терапия и 
да започне да осъзнава 
постъпките си. Лисбет бързо 
разбра, че „неспокоен и 
неконтролируем пациент” е 
равнозначно на пациент, който 
поставя под съмнение 
квалификацията и идеите на 

Телебориан. (Ларшон 2010: 399-
400). 

*** 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

Както си вървяхме, 
клатушкайки се, и вече стигахме 
до терасата, успоредна на 

Марна, двама ученици, които 
препускаха по алеите, изведнъж 
се спряха зад нас. По-малкият 
бутна с лакът другаря си и 
извика: 

- Ей! Скив: патрава майка с 
патраво дете. 

Цялата се разтреперих, спуснах 
се към най-близката пейка и си 
поех дъх чак след като се 
приютих в седналото 
положение, което ни правеше 
нормални. Всичко сега 
изглеждаше разбираемо: „Това 
било значи! Затова съм се 
колебала. Страх ме е от това 
дете, защото то още повече ще 
ме излага”. Почти 
непосредствено след това дойде 
възмущението: „Срам ме е 
заради него. Следователно ме е 
срам и за мене си”. (Базен 1966: 
52-53) 

*** 

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

*** 

Отнесе куфара до входната 
врата, отказвайки помощ от 
мъжа си, който казваше, Нека ти 
помогна, това мога да го 
направя, не съм чак такъв 
инвалид. (Сарамаго 2011: 41) 

*** 

Вчера преглеждах едно 
кривогледо момченце, ти ли 
беше, попита лекарят, Да, аз, 
отговорът на момчето излезе с 
един неприязнен тон, беше на 
човек, който не обича да се 
споменава физическият му 
недъг, и имаше право, защото 
подобни дефекти, като този и 
други, дори само като се говори 
за тях, веднага стават от едва 
забележими в повече от 
очевидни. (Сарамаго 2011: 48-49) 

*** 

Все за нещо трябва да ставам, не 
съм инвалид. (Сарамаго 2011: 
263) 

*** 

– Не правите хубаво, Швейк – 
каза фелдкуратът, – гост в къщи 
– бог в къщи! В старо време на 
големи пиршества нашите 
предци са били развеселявани 
от различни уроди. Доведете го, 
за да ни забавлява. (Хашек 1981: 
86) 

*** 

Стряскащо е, колко бързо човек 
се уморява от подобни 
представления, особено когато 
посещава такива места толкова 
често, колкото аз го бях правил 
през изминалите няколко 
месеца и ако човек се осмели, 
както направих аз, да прозре 
печалната реалност зад 
сензационната и 
отвратителната тератология, 
която бе представена от 
собствениците на 
менажериите... Веднъж се 
натъкнах и на Момчето с 
огромната глава, дете може би 
на дванайсет или тринайсет 
години, този път то бе извън 
мрачната си стая и без костюма, 
светлините от рампата и 
рисуваната реклама. Вече не бе 
плашещ урод, а съвсем 
очевидно болно дете, което 
имаше нужда от лекарско 
внимание. (Томас 2008: 88-89) 

*** 

... някои биха предпочели 
сърцето им да спре и да ги 
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избави от инфекциите, отоците 
и гърчовете. Да ги спаси от 
пристъпите на автономна 
дисрефлексия, която може да 
доведе до удар. Да ги избави от 
зловещата, блуждаеща 
призрачна болка, кояро те 
измъчва също като истинската, 
но не може да бъде притъпена с 
аспирин или морфин. 

Да не споменаваме коренната 
промяна в живота им: 
физиотерапевтите и 
болногледачите, дихателните 
апарати, катетрите и пелените 
за възрастни, зависимостта... и 
депресията, разбира се. (Дивър 
2005: 17) 

*** 

Много паралитици просто се 
отказваха от живота и се 
отдаваха на бездействие. 
Смисленото занимание 
каляваше волята и винаги се 
отразяваше благотворно... 
(Дивър 2005: 175) 

*** 

... имаше свое „преди и след” и 
много добре разбираше какво 
означава това. Преди можеше да 
се движи и да работи, а след това 
– вече не... „Преди и след...”. 
Има моменти, които те 
променят завинаги... ако ги 
превърнеш в кумир, събитията 
те надвиват... смяташе, че не се е 
променил много в голямо След. 
Физическото му състояние беше 

друго, разбира се – хоризонтът 
му, така да се каже – но в общи 
линии той си оставаше същия 
като Преди... (Дивър 2006: 11) 

*** 

... неандерталецът е живеел на 
групи и се е грижел за 
възрастните и болните. 
Открити са скелети със 
зараснали счупвания и следи от 
сериозни заболявания, които 
лишават човек от възможността 
сам да се грижи за себе си... 
находката на Ралф Солецки от 
голямата пещера Шанидар в 
Ирак. Този праисторически 
човек е загинал при свличане на 
скална маса. Бил е възрастен, 
може би четирдесетгодишен, 
което за мащабите на 
неандерталците го прави 
направо старец... дясната му 
ръка. Била е ампутирана 
няколко години по-рано... 
Точно над лакътя. Страдал е от 
артрит... Бил е сляп с лявото око. 
Няма начин човек с подобни 
недъзи да оцелее без чужда 
помощ. Другите са го 
поддържали жив. Племето 
подпомагало по-слабите си 
членове, които не можели да 
ловуват или да работят. В този 
смисъл неандерталците са били 
човечни, може би дори по-
човечни от нас. (Дарнтън 1996: 
27-28) 
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