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А  

 

Авторитет и престиж 

Твърде големият авторитет, 
прекалено многото престижни 
мнения и заключения потискат 
творческите способности на 
човешкото въображение. (Ялом 2013: 
67)  

 

Аматьорство, аматьори 

Аматьорството невинаги значи 
неефективност. (Шмит 2015: 423) 

 

Афоризми, максими, фрази 

... не може да ти липсва нещо, което 
никога не си имал. (Хосп 2013: 73) 

*** 

Най-лошият враг е някогашният - 
приятел. (Абот 2012: 49) 

*** 

Нищо добро не остава вечно. (Абот 
2012: 49) 

*** 

Мисленето надвишава заплатата ми. 
(Абот 2012: 75) 

*** 

Когато всички дървета са повалени, 
дори храстът се издига високо. (Добс 
2014: 227) 

*** 

Краят на въжето за някой е само 
началото на въжето за други. (Добс 
2014: 286) 

*** 

Естеството на амбицията е такова, че 
изисква невинни жертви. (Добс 2014: 
299) 

*** 

... разкаянието е равносилно на 
признание, че сме сбъркали. (Грейвс 
1987: 44) 

*** 

До утрото можеш да стигнеш само 
през сенките. Дж. Р. Р. Толкин 
(Балдачи 2014: 5) 

*** 

... този, който иска да купува, винаги 
е подчинен. (Фримансон 2014: 129) 

*** 

... това, което не е, може да стане. 
(Тимайер 2008: 159) 

*** 

Онзи, който се сражава дълго с 
дракони, сам се превръща в дракон. 
Фр. Ницше (Райли 2014: 186) 

*** 

Обикновено най-важния въпрос е 
този, който не се задава. (Ялом 2013: 
85) 

*** 

„... истината е заблуда, без която не 
можем да живеем!“ (Ницше) (Ялом 
2013: 94-95) 

*** 

„... враговете на истината не са 
лъжите, а убежденията!“ (Ницше) 
(Ялом 2013: 95) 

*** 

„Когато ние сме, нея (смъртта – б.м.-
Б.И.) я няма, когато тя е, ние не сме“ 
(Лукреций „За природата на 
нещата“) (Ялом 2013: 93) 

*** 

... този, който не се подчинява на себе 
си, се подчинява на другите. По-
лесно, далеч по-лесно е да се оставиш 
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друг да те управлява, отколкото сам 
да се управляваш. (Ялом 2013: 215) 

*** 

Духът на човека се изгражда от 
изборите, които прави! (Ялом 2013: 
218) 

*** 

„Човек трябва да носи хаос в себе си, 
за да може да роди танцуваща 
звезда“. Фр. Ницше (Ялом 2013: 218) 

*** 

... похотта не мисли – тя мечтае, тя си 
припомня. (Ялом 2013: 219) 

*** 

Преглътнатото негодувание 
разболява човека! (Ялом 2013: 257) 

*** 

... всяко притежание крие риска да 
бъде изгубено. (Ялом 2013: 357) 

*** 

Безнадеждността е опасна само 
когато се възприема като нещо 
обикновено. (Лустбадер 1993а: 33)* 

*** 

Откритостта никога не е била 
заместител на благородството… 
(Лустбадер 1993а: 60)* 

*** 

Промяната не докосва истината… А. 
Суинбърн (Лустбадер 1993а: 285)* 

*** 

„Пропуснеш ли да убиеш врага си, 
почни да копаеш два гроба.“ 
(Лустбадер 1993б: 200) 

*** 

Оскъдното хранене пречиства 
телесните сокове, страданието – 
душата. (Сарамагу 2005: 26-27) 

*** 

… можем да избягаме от всичко, но не 
и от самите нас. (Сарамагу 2005: 68) 

*** 

Когато човек изцяло се побира във 
волско око, тогава може да се признае, 
че светът е добре устроен. (Срамагу 
2005: 246) 

*** 

... всяка смърт е различна, еднакви са 
само мъртъвците. (Сарамагу 2005: 274) 

*** 

Най-трудното нещо в този живот е да 
намериш моста, по който да минеш, и 
моста, който трябва да изгориш. 
Дейвид Ръсел (Макдърмид 2014: 9) 

*** 

... вината има своя тъмна страна – 
гневът. (Макдърмид 2014: 16) 

 

… тъгата по принцип пораждаше 
нужда да се търси виновник. 
(Макдърмид 2014: 43) 

*** 

... където пеят петли, кокошки не 
крякат... (Сарамагу 2007: 49) 

*** 

... всеки си носи своята нищожност... 
(Сарамагу 2007: 112) 

*** 

... не съвсем искрените постъпки 
винаги закъсняват. (Сарамагу 2007: 
180) 

*** 

Никое спасение не е достатъчно, 
всяко осъждане е окончателно. 
(Сарамагу 2007: 222) 

*** 
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Няма по-сляп слепец от оня, който не 
иска да вижда... (Сарамагу 2007: 247) 

*** 

... многото може да се подели, 
малкото не бива... (Сарамагу 2007: 
303) 

*** 

Дребните причини може да доведат 
до големи неприятности. (Годуин 
2010: 52) 

*** 

Мечтите... са безплатни и в повечето 
случаи погрешни. (Шуорц 2008: 187) 

*** 

Природата надделява над 
възпитанието... (Коубън 2012: 89) 

*** 

От прадеди каквото наследяваш, пак 
спечели го – да го притежаваш! 
(Гьоте, „Фауст“) (Хилзенрат 2012: 148) 

*** 

„Без бряг е времето“. Шекспир. 
(Егеланд 2015: 7) 

*** 

... умението да прощаваш показва 
какво качество човек си. (Несбьо 2014: 
280) 

*** 

„В умората ни завладяват отдавна 
преодолени идеи“ Ницше. (Ялом 
2015: 88) 

*** 

„Някои хора отказват заема на 
живота, за да избегнат дълга на 
смъртта“. (Ялом 2015: 98) 

*** 

„Половината от нашите тревоги и 
притеснения произтичат от 

загрижеността ни за мнението на 
другите... трябва да изтръгнем този 
трън от плътта си“ Шопенхауер. 
(Ялом 2015: 101) 

*** 

Никога не е твърде късно. Старостта 
не е пречка. (Ялом 2015: 130) 

*** 

„За да станеш мъдър, научи се да се 
вслушваш в лая на дивите кучета в 
мазето си“ Ницше. (Ялом 2015: 185) 

*** 

... утрешният ден не можеше да 
гарантира качеството на днешния. 
(Шмит 2015: 421) 

*** 

... да бъдеш щастлив, означава да не 
разсъждаваш. (Шмит 2015: 421) 

*** 

... без сериозна доза двуличие, 
нямаше да има обществен живот. 
(Шмит 2015: 433) 

*** 

Човек не може да се излекува от себе 
си. (Шмит 2015: 489) 

*** 

Човек наследява това, което не знае. 
Мълчанието убива. (Шмит 2015: 489) 

*** 

За да простиш, трябва да има какво да 
прощаваш на дадения човек. (Шмит 
2015: 516) 

*** 

Романтиката е мъдростта на 
горещите темпераменти. (Шмит 2015: 
524) 

*** 
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В невъзможното нямаше нищо 
привлекателно. (Шмит 2015: 590) 

*** 

Трябва наистина да си тъп като куче, 
за да бъдеш приятел на хората. 
(Шмит 2015: 616) 

*** 

- Добър въпрос. Благодаря ти, че не 
ми го зададе. (Шмит 2015: 616) 

*** 

Изкуството живее от вярата. (Перес-
Реверте 2007: 50) 

*** 

Мисълта, че няма да умрем, ни прави 
по-слаби и по-уязвими. (Перес-
Реверте 2007: 68) 

*** 

... всяка симетрия носи в себе си 
жестокост (Перес-Реверте 2007: 110) 

*** 

... войн без духовна практика е просто 
убиец. (Алиенде 2014: 163) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б  

 

Бежанци 

Досега не съм ви разказвал за 
арабските бегълци... за многото, 
които тогава избягаха... тогава, по 
време на първата голяма решителна 
битка. 

Не сме ги прогонвали. Напротив. 
Боядисахме пейките си в синьо и 
бяло. Щеше ни се те да седнат до нас. 
Но повечето от тях изобщо не го 
искаха. 

Мнозина останаха тогава. Мнозина 
избягаха. Защо избягаха ли? Не знам. 
Може би от страх от хора като Янкл 
Шварц, въпреки че Янкл Шварц не 
беше срещу табелата... знаете... 
табелата на арабски език, която ги 
приканваше да седнат до нас на 
синьо-белите пейки! 

Но вече не би могло да се върнат. Ние 
сега не ги искаме. Разберете го. Става 
дума за синьо-белите пейки. 

А те искат да се върнат, за да боядисат 
нашите синьо-бели пейки с техните 
си бои. Ние го знаем. И те го знаят. А 
това не бива да се случва. Помислете 
си: ние сме малък народ. И дълго сме 
се скитали. Все някъде трябва да 
поставим синьо-белите пейки! 
Защото все някъде трябва да има 
място, където ние да определяме дали 
имаме право да седнем... или не! – 
схващате ли? (Хилзенрат 2012: 298-
299) 

 

Библиотека 

Ако човек иска да влезе в света на 
непознат, какво по-добро въведение 
от неговата библиотека. (Шмит 2015: 
332) 
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Благотворителност 

... защо да не сторят добро, като 
същевременно се облажат? Върху 
подобна логика се изграждат 
повечето благотворителни програми. 
(Коубън 2008)  

 

Бог 

... отведнъж му просветна кристално 
ясно, че няма Бог. Няма план, няма 
сила, въздаваща справедливост. 
Значи няма и справедливост. Няма 
милост. Няма снизходителност на 
съдбата. И съвсем никаква 
компенсираща справедливост или 
салдо на страданието. Нито за хора, 
нито за мишки. (Кюни 2013: 58) 

*** 

Ако има нещо божествено, то не е в 
Библията. А във всеки мъж, жена и 
дете. Не е в църква или в думите на 
някакъв свещенник. (Ролинс, 
Кантрел 2013: 18)* 

*** 

Бог е толкова по-божествен, колкото е 
по-недостъпен. (Сарамагу 2007: 86) 

*** 

... защото мисълта му, като внезапен 
процеп, се разтвори към 
ослепителната очевидност, че човек е 
просто играчка в Божиите ръце, 
вечно осъден да прави само каквото е 
угодно Богу, било когато смята, че му 
се подчинява във всичко, било когато 
си мисли, че във всичко му се 
противопоставя. (Сарамагу 2007: 181) 

*** 

Бог не живее, а е... (Сарамагу 2007: 
193) 

*** 

Трябва да си жена, за да разбереш 
какво е да живееш с Божието 
пренебрежение... (Саранагу 2007: 255) 

*** 

... грехът и Дяволът са двете имена на 
едно и също, Кое, попита Исус, Моето 
отсъствие, А твоето отсъствие на 
какво се дължи, ти ли си се отдръпнал 
или са се отдръпнали от теб. Аз 
никога не се отдръпвам. Но 
позволяваш да те изоставят. Който ме 
изостави ме търси, И ако не те 
намери, виновен, естествено, е 
Дяволът, Не, за това той няма вина, 
вината си е моя, че не успявам да 
стигна където ме търсят. (Сарамагу 
2007: 316) 

*** 

Ако Господ е на висотата на Господ, 
Той не се задоволява да бъде Себе Си, 
Той прави нещо повече от Себе Си: 
Той твори. (Шмит 2011: 122) 

 

Богатство 

Богатството е като морската вода: 
пием ли от нея, жаждата ни нараства. 
В крайна сметка стига се дотам, че не 
ние притежаваме имуществото си, а 
то нас. (Ялом 2015: 101) 

*** 

Над определено равнище на 
доходите, усилието не се състоеше в 
това да купиш храната, а да откажеш 
да я поднесеш до устата си. (Шмит 
2015: 198) 

*** 

Когато имаше всичко, не виждаше 
стойността на нищо... да си счупи 
таза, не й беше по джоба. (Шмит 2015: 
557) 
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Болест 

- 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) 

*** 

Целият ми живот се е превърнал в 
пътуване и започвам да осъзнавам, че 
единственият ми дом, единственото 
място, към което винаги се връщам, е 
болестта ми. (Ялом 2013: 66) 

*** 

Болестта засяга тялото ми, не мен. 
Моята болест и моето тяло може да са 
част от мен, но аз не съм част от тях. И 
двете трябва да се преодолеят, ако не 
физически, то метафизически. (Ялом 
2013: 74) 

*** 

Човек, в буквалния смисъл, не решава 
да се разболее, нито си избира болест. 
Но определено си избира стреса – а 
стресът е този, който избира болестта. 
(Ялом 2013: 123) 

*** 

... само нетърпеливи мъже влизат и 
излизат на тъмно и често пъти 
отнасят началото на гнилочта, на 
френската болест, тогава те, 
нещастниците, горко стенат, както 
стенат онези, дето са ги заразили, 
гнойта се стича непрестанно, а 
лекарите не приемат такива болни в 
лазаретите, единственият цяр е да се 
наложат срамните части със сок от 
зарасличе, чудотворно и вече 
споменато растение, което става за 
всичко и нищо не лекува. (Сарамагу 
2005: 283) 

*** 

Може би сторените усилия на 
мисълта, които понякога са били по-
внезапни, буйни и продължителни, 
отколкото една строга грижа за 
здравето би изисквала, са посели 
семето на бъдещото заболяване. Но 
един по-обтимистичен наблюдател 
би предрекъл безпогрешно, че 
неговите умерени навици, мисловна 
дейност и неотслабваща бодрост за 
известно време биха държали дори 
смъртта на разстояние и биха 
осуетили пристъпите на болестта, 
стига те да не бяха необичайно резки 
и силни. Ето защо едно инак 
обикновено боледуване беше двойно 
по-остро в настоящия случай. 
(Годуин 2010: 49) 

*** 

Болестта е нещо относително. Всички 
сме болни, въпросът е до каква степен 
сме способни да се вместим в нормите 
на обществото за социално желателно 
поведение. Никое действие само по 
себе си не е симптом на болест, трябва 
да се има предвид контекстът, в който 
се извършва това действие. Повечето 
хора например контролират 
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импулсите в средния мозък, който се 
опитва да ни попречи да убиваме 
ближните си. Това е просто един от 
многото механизми, с които сме се 
сдобили вследствие на еволюцията, 
който предпазва вида ни. Но ако 
човек тренира достатъчно дълго, за 
да преодолее тази преграда, тя 
отслабва. (Несбьо 2009: 402-403) 

*** 

- Физическото страдание не е най-
ужасното... Дори страхът от смъртта 
не е най-лошото. 

- А кое? 

- Унижението, усещането, че болестта 
уронва достойнството и 
самоуважението ти. Чувстваш се 
разголен, отритнат. Ето това е най-
страшното наказание за един човек – 
да го погребеш жив. Оства му 
единствената утеха, че ще си отиде 
бързо. (Несбьо 2014: 311) 

*** 

… малко са по-кошмарните 
изпитания в живота от това да 
наблюдаваш как интелектът на 
спътника ти в живота постепенно и 
неумолимо се разпада. (Ялом 2015: 41) 

*** 

- Казвате ми, че съм болен човек, в 
отлично здраве, така ли? (Шмит 2015: 
328) 

*** 

Да си болен, не води до безчестие. 
Както и никой няма заслуга в това, че 
е в отлично здраве. (Шмит 2015: 330) 

 

Болест и любов 

- Докажете ми, че тя не може да държи 
на вас такъв, какъвто сте. Докажете 
ми, че хроничната ви болест внезапно 

ще ви направи грозен, глупав, зъл и 
нежелан в нейните очи. Докажете ми, 
че любовта не съществува. (Шмит 
2015: 330) 

 

Болка 

Понякога Пола си мислеше, че 
напредъкът на науката не е довел до 
нищо друго освен до по-сложни 
начини за притъпяване на болката. 
(Макдърмид 2014: 73) 

*** 

- Ще бъда ли в състояние да водя 
активен живот? 

- Трудно е да се каже. Зависи от 
болките. (Несбьо 2009: 124) 

*** 

Готовността да понесеш собствената 
болка, съпреживявайки болката на 
другия, от векове е в основата на 
лечителските традиции, светски и 
религиозни. (Ялом 2015: 112) 

*** 

Като всяко усещане и болката е врата 
към душата – каза му тя. – Запитай се 
какво чувстваш и какво отказваш да 
изпиташ. Вслушай се  в тялото си. Ако 
се фокусираш върху това, ще видиш, 
че болката се променя и нещо у теб се 
отключва. (Алиенде 2014: 107) 

 

Брак 

- Брачната клетва е свещена. И все 
пак... по-добре е да нарушиш брачната 
клетва, отколкото тя теб да унищожи! 
(Ялом 2013: 306) 

***  

- Брачният съюз се оказва обвързване, 
натоварено с толкова тежки 
последствия, че би трябвало 
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отговорността за него да бъде отнета 
от заинтересованите лица и поверена 
на сериозни, обективни, 
компетентни хора, истински 
професионалисти. Щом точното 
разпределение на ролите в един 
филм може да бъде осигурено от 
директори на кстинга, защо такава 
длъжност да не съществува и за 
семейството. (Шмит 2015: 11) 

*** 

Ако ги нямаше тези потайни 
удоволствия, вероятно щеше да 
задреме в навиците на двойката, 
както мнозина други съпрузи. А той 
трябваше да се покаже съвършен, тъй 
като се връщаше в своето семейство 
след забранени наслади. (Шмит 2015: 
400) 

*** 

Либералното мислене има една 
единствена подходяща рамка: 
отделните жилища, а не семейното 
гнездо. Няма как да имаш всичко, 
маслото, парите за маслото и задника 
на млекаря. (Шмит 2015: 523) 

 

Бюрокрация 

... ако една държава иска да 
процъфтява, нейната бюрокрация не 
бива да е корумпирана. (Къслър, Брул 
2014: 258) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

Вина 

Винаги е грешка да търсиш вината..., 
защото тя е като еднопосочна улица, 
която води от скалата до пропастта. 
(Шуорц 2008: 46) 

*** 

Когато няма надежда, 
необходимостта да накажеш някого 
се превръща в единствената ти 
религия. Нечия друга душа, не 
твоята, трябва да понесе вината. 
Трябва да се въздаде справедливост. 
Иначе остава само пустинята на 
скръбта и собствените ти стъпки по 
нея – неспокойни и неспирни – 
толкова самотна, колкото е най-
отдалечената планета във вселената. 
(Шуорц 2008: 202) 

 

Власт 

Той беше човек, който се 
интересуваше само от един атрибут 
на богатството – властта. 
Материалната страна на това 
уравнение не го интересуваше. 
(Къслър, Брул 2014: 125) 

*** 

... заради изблиците на такава глупава 
гордост се множи всеобщата лъжа и 
нейните национални характерни 
проявления, като например следното 
твърдение в учебниците по история: 
издигането на манастира в Мафра се 
дължи на крал дон Жуау V, който дал 
обет да го построи, ако му се роди 
дете, а ето тук вървят шестстотин 
мъже, които не са направили нито 
едно дете на кралицата, ала те 
плащат обета, те се трепят... (Срамагу 
2005: 264-265) 
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*** 

Някои управляват повече, като знаят 
по-малко. (Сарамагу 2005: 310) 

*** 

Знанието бе власт, а Еванс знаеше, че 
никой не раздава власт даром. Човек 
трябваше да си я вземе сам — както и 
когато може. Ако това означаваше да 
я открадне от друг — така да бъде. 
Ако другият се окажеше прекалено 
слаб, за да я задържи, то той не 
заслужаваше да я има. (Макдърмид 
2007: 57)* 

*** 

с властта нещата стоят както при 
енергията — стойността й има 
определени граници и когато някой я 
изгуби, друг я придобива. 
(Макдърмид 2007: 300)* 

 

Война, военни 

... Аз съм стара жена, без образование 
наистина, но като ги виждам, че си 
хабят силите да тупат с крак по земята 
от сутрин до вечер, казвам си: „Като 
има хора, които правят толкова 
открития, за да бъдат полезни, защо 
други да се стремят да бъдат вредни? 
И не е ли ужасно наистина да се 
убиват хора – били те прусаци или 
англичани, поляци или французи?... 

- Войната е варварство, когато се 
напада мирен съсед, тя е свещен дълг, 
когато се отбранява отечеството. 

Старата жена наведе глава: 

- Да, когато се отбраняваме, е друго 
нещо: но не трябва ли по-скоро да 
бъдат избити всички царе, които 
правят това за свое удоволствие? 
(Мопасан 1980: 25-26) 

*** 

... впрочем, тя наистина обичала 
своите четирима неприятели, защото 
селяните не изпитват патриотична 
омраза. Това чувство е само за 
висшите класи. Скромните хора, 
ония, които плащат най-много, 
защото са бедни и всяко ново бреме 
ги съсипва, ония, които биват 
избивани с хиляди, които образуват 
истинското пушечно месо, защото са 
масата, ония, които страдат най-
жестоко от ужасите на войната, 
защото са най-слаби и следователно 
най-неиздръжливи – те не разбират 
войнолюбивите страсти, болезнените 
честолюбия и така наречените 
политически комбинации, които в 
разстояние на шест месеца изтощават 
две нации – както победителката, 
така и победената. (Мопасан 1980: 82-
83) 

*** 

Ако позволим да ни сплашат, ако 
избягаме и се скрием, ние отстъпваме 
пред това сплашване. Накрая ще 
стане по-лесно да продължим да  
бягаме и да се крием. Ако не се 
съпротивляваме при всяка 
възможност, никога няма да 
спечелим. (Морел 2013: 320) 

*** 

... военната сила не гарантира 
автоматично победа на бойното поле, 
ако противникът използва други 
тактики да спечели сърцата и умовете 
на хората. (Стоун, Кузник 2013: 15) 

*** 

Всички смятаха, че щом си с 
униформа, трябва да си предал 
мозъка си на съхранение при 
наборната комисия. (Ролинс, 
Кантрел 2013: 32)*  

*** 
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... политиката, религията, старите 
вражди, глупостта, невежеството и 
низостта на човешката природа 
унищожили това място, хвърляйки го 
в една война, която изправила един 
срещу друг роднини, приятели, 
съседи. (Перес-Реверте 2007: 51) 

 

Време 

От времето не може да се избяга. Това 
е най-голямото ни бреме. А най-
голямото предизвикателство към нас 
е да живеем въпреки това бреме. (Ялом 
2013: 270) 

*** 

... времето еднакво тече за всички, но 
не и неговите последици... (Сарамагу 
2007: 122) 

*** 

Колко досадна е вечността, докато 
прекосява времето... (Шмит 2011: 8) 

 

Възможности 

... когато ограничаваш 
възможностите си, животът започва 
да ти се струва по-беден и 
безинтересен. 

Хайдегер някъде е определил смъртта 
като „невъзможност за по-нататъшни 
възможности. (Ялом 2015: 57) 

 

Възпитание 

... нахалството не се спираше пред 
учтивия отказ. (Перес-Реверте 2007: 
26) 

 

Въображение 

... въображението му беше 
пречистено с известна доза 
философия... (Годуин 2010: 22) 

*** 

- ... човек не може да научи живота с 
въображението си. 

- А с какво друго? Ако само 
жизненият ти опит те учи, няма да 
научиш кой знае какво, за сметка на 
това, благодарение на историите, на 
споделените преживявания, на 
мечтателността, на въображаемите 
пътешествия, започваш да 
извървяваш лабиринта. (Шмит 2015: 
599) 

 

Вяра 

... двамата Квангел бяха като повечето 
хора: вярваха в това, на което се 
надяваха. (Фалада 2013: 209) 

*** 

Не вярвам нито в призраци, нито в 
дяволи. Вярвам обаче, че те 
съществуват в съзнанието ни. Х. 
Вергеланд (Егеланд 2015: 45) 

*** 

Тези, които не вярват в чудеса, не ги 
изживяват. (Егеланд 2015: 115) 
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Г 

 

Гениалност 

... богоизбраните, специалните, 
уникалните личности също могат да 
живеят удобно и щастливо в 
обществото, редом с обикновените 
хора. „Велики умове са онези, които 
умеят да прикриват своята 
ограниченост и посредственост“, 
пишеше Жобер. (Лустбадер 1993б: 
117)* 

 

Глупост 

- Кажи ми просто дали си невероятно 
тъп, или си просто идиот в начален 
стадий? (Егеланд 2015: 86) 

*** 

- Глупостта е дрехата, в която 
циниците обличат чистите души. 
(Шмит 2015: 518) 

 

Грозота 

... съжаляваше по-скоро, че е банален, 
а не грозен. Грозният поне е 
забележителен, привлича погледи, 
внимание, отвращение, екстаз, 
отблъскване, с една дума емоция. В 
изкуството, както и в живота 
грозникът е единственият съперник 
на красавеца. Давид срещу Голиат, 
един антигерой, превърнал се в 
герой. (Шмит 2015: 432) 

 

Грях 

Очевидно не всички хора тръгват да 
дирят чудеса, всеки от нас с времето 
свиква с дребните си или средни 
недъзи и си живее с тях, без да му 
мине изобщо през ума да досажда на 
височайшите сили, но греховете са 

друго нещо, греховете терзаят изпод 
видимостта, те не са куц крак или 
саката ръка, не са проказа отвън, а 
проказа отвътре. (Сарамагу 2007: 329) 
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Д  

 

Дебат, спор 

... не се спори за нещо, което е казано 
не от любов към истината, а от 
желание да бъдеш наопаки. (Шмит 
2011: 33) 

 

Деца-родители 

Погрешно е да правиш деца от 
необходимост, погрешно е да 
ползваш едно дете, за да заглушиш 
самотата си, погрешно е да намираш 
смисъл в живота чрез 
възпроизвеждането на свое копие. 
Също така погрешно е да се стремиш 
към безсмъртие, като изстрелваш 
ембриони в бъдещето – сякаш 
спермата ти носи твоето съзнание. 
(Ялом 2013: 318) 

 

Добро/зло 

Когато си на страната на злото, не е 
лесно да се завърнеш оттам. (Гаруд 
2012: 214) 

 

Доверие/недоверие 

Недоверието е въпрос на усещане, а 
не на фактология. (Добс 2014: 190) 

*** 

Никога не се доверявайте на онези, 
които могат да ви бъдат щит. Те 
пируват с вашето невежество. Най-
добре е да гледаме нещата открито и 
да не се страхуваме. (Ролинс,  Кантрел 
2013: 77)*  

 

Достойнство 

... не можеше да сменя любовниците 
си прекалено често и да се надява, че 

ще запази достойнството си. (Купър 
2011: 26) 

 

Душа 

Всеки удар с пръчка изплющаваше по 
задника ми... или по задника, който 
наричате душа... щото тя си е също 
задник: понякога й се налага да си 
понесе страданието! Или: често! Или: 
много често! (Хилзенрат 2012: 172) 

 

Дълг 

... този морски бряг за тях е целият 
свят, където и да иде човек с него 
върви дългът. (Сарамагу 2007: 273) 
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Е 

 

Еволюция 

Измъквайки се с помощта на 
медицината от естествения кръговрат 
на еволюцията, сме станали раними. 
От гледна точка на еволюцията ние 
тъпчем на едно място и това ще 
доведе до нашата гибел, ако не 
предприемем нещо. И на всичко 
отгоре, броят на населението рязко 
нараства и пренасянето на вируси 
става бързо, особено при болести с 
кратък инкубационен период. 
(Тимайер 2008: 37) 

*** 

... намираше еволюцията на човека 
изключително любопитна: риба, 
крокодил, убиец, и всеки етап 
съдържаше трупа на предходния. 
Днес твои деца, утре нечии палачи. 
(Перес-Реверте 2007: 50) 

 

Език, красноречие 

... няколко добре въоражени и 
дисциплинирано подредени слова 
ще вземат винаги връх над цял куп 
безразборно нахвърлени, изречени с 
ентусиазъм думи. (Грейвс 1987: 32) 

*** 

... това е отговор, даден с устата, 
защото сърцето не е дало знак, че е 
разбрало чутото, а щом то не го е 
разбрало, думите, произнесени от 
устата, не са лъжа, а отсъствие. 
(Сарамагу 2005: 91) 

*** 

... думата, която определя тази 
неразбория, е угризение, но опитът и 
практиката в общуването са доказали 
през вековете, че обобщението е 
просто заблуда, то е нещо, пази Боже, 

като недъг на речта, не е желанието 
да изкажеш любов и да не ти достига 
езикът, а да имаш език и да не 
достигнеш любовта. (Сарамагу 2007: 
106) 

*** 

Не беше нужно да разговарят; щеше 
да е жалко да съперничат на шепота 
на вятъра в листата. (Купър 2011: 125) 

 

Екзистенциален 

За хората с философска начетеност 
понятието „екзистенциален“ извиква 
цял букет асоциации: християнския 
екзистенциализъм на Киркегор, 
който поставя акцент върху свободата 
и избора; богоборческия 
детерминизъм на Ницше; 
съсредоточеността на Хайдегер върху 
темпоралността и автентичността; 
усещането за абсурд на Камю; идеите 
за свободата и личния избор на 
Сартр... 

В клиничната работа обаче аз 
използвам понятието 
„екзистенциален“ в най-прекия му 
смисъл, тоест „имащ отношение към 
съществуването (екзистенцията)“. 
Макар мислителите 
екзистенциалисти да заемат 
различни позиции, те всички 
споделят едно основно допускане, че 
ние, хората, сме единствените 
същества, за които собственото 
съществуване представлява проблем. 
(Ялом 2015: 175-176) 

 

Емоции и чувства 

Гневът е страх... Всеки разгневен 
човек е уплашен, той се страхува от 
някаква загуба. А аз никога не бях 
виждал толкова разгневен човек като 
това огледало на собствената ми дива 
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борба, моето заключено-и-залостено 
вътрешно аз. (Бах 2014: 98) 

*** 

Чувството на безсилие не може да си 
довършва изреченията. (Бах 2014: 127) 

*** 

... изпита възмущението и болката от 
нараненото честолюбие, които 
спохождат онези, които се вземат 
твърде на сериозно. След като 
издиша и се отпусна, остави всичко 
това да се оттече от него и се върна 
отново в собствената си кожа – в 
състояние, в което можеше да се 
надсмее над себе си и над своята 
нелепа превзетост. (Ялом 2013: 23) 

*** 

... Йосиф дори не изпита срам, онова 
чувство, което много често, но не 
достатъчно, е най-добрият ни ангел 
пазител. (Сарамагу 2007: 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж 

 

Желания 

... ние сме влюбени повече в 
желанието, отколкото в обекта на 
нашето желание. (Ялом 2013: 275) 

*** 

... непрестанната й меланхолия, 
неспособността й да взема решения, 
почти всеобхватното й безразличие, 
показваха, че е изгубила онова, което 
държи всеки жив човек изправен: 
желанието. (Шмит 2015: 399) 

 

Жена 

Лицето й беше бледо, очите широко 
отворени, сини и уплашени. Жена, 
която се беше отказала от красотата 
си, беше я захвърлила, но въпреки 
това тя я следваше навсякъде като 
вярно куче. (Шуорц 2008: 209) 

*** 

... носила тениски с надписа от рода 
на „Мястото на жената е в кухнята... 
на законодателството – Сената“. 
(Коубън 2012: 5) 

*** 

Разбирателството им беше като 
чудодейно тайнство. Жозефин 
направо го заслепяваше. Простичка и 
лъчезарна, тя гледаше на живота без 
да размахва табута и без да съди 
според общоприетото. Животът я бе 
изненадал и тя искаше да говори с 
него за това. (Шмит 2015: 171) 

*** 

Менлива като небето над океана, тя 
властваше над сърцето на Батист, 
едновремеменно присмехулна и 
заплетена, приветлива и взискателна, 
внимателна и неотстъпчива, 
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емоционална и интелектуална, 
тъжна и весела, влюбена и 
разпусната. Като същински ненадеен 
лазур тя можеше да замести всички 
жени, защото беше всички тях. Той 
често й казваше: „Ти не си жена, по-
скоро си каталог на жени“. (Шмит 
2015: 176-177) 

 

Живот 

Настанили се удобно в техните 
високи кули от слонова кост, 
професорите обичаха да повтарят 
своето символ-верую, че законът бил 
инструмент със социално значение, 
благодарение на него се били 
коригирали несъвършенствата на 
обществото... Той беше живял в 
реалния свят и знаеше, че 
справедливостта и правдата са само 
илюзия... Истинският свят беше 
прекалено сив, за да играе правдата 
голяма роля в него. (Хосп 2013: 128) 

*** 

Съвременните селски жители 
продължаваха, както и в древните 
времена, да се отнасят към раждането 
и смъртта, като към смяната на 
сезоните, като към естествен ход на 
нещата. (Фалдбакен 2013: 65) 

*** 

Животът е низ от сбогувания. (Абот 
2012: 86 

*** 

Смъртта поражда жажда за живот и за 
всичко, което животът предполага – 
утехата на храната, на диханието, 
надигащо се в гърдите ти, топлата 
прегръдка на човешка плът. (Абот 
2012: 213) 

*** 

Нищо не остава, не и вечно. Нито 
смехът, нито желанията, нито самият 
живот. Не и вечно. Затова нека вземем 
максимум от това, с което 
разполагаме. 

Защо да пропиляваме живота си в 
търсене на една епитафия? „Ще те 
помним с обич“. Трябва да си бил 
слабоумник, за да издълбаят това на 
надгробната ти плоча. Това е просто 
сантиментална диария. Нека 
приемем фактите – в живота има 
пълно и празно, и чрез политиката 
определяме кой печели и кой губи. 
Независимо дали ни харесва, или не, 
всички сме играчи. 

„Всички, които го познаваха, го 
уважаваха“. Пак грандиозно 
хленчене. Това не е за моя надгробен 
камък. Не уважението, а страхът 
мотивира човека: така се градят 
империи и се вдигат революции. Това 
е тайната на великите. Когато човек 
се страхува, че ще го смажеш, че 
тотално ще го унищожиш, неговото 
уважение неминуемо ще последва. 
Страхът за оцеляването е опияняващ, 
всепоглъщащ. И винаги е по-силен от 
уважението. 

Винаги. (Добс 2014: 7) 

*** 

- Ние летим високо – казах аз, 
потръпвайки от прозрението, - и 
имаме перспектива! Виждаме всеки 
избор, разклонение и кръстопът. Но 
колкото по-ниско летим, толкова 
повече губим перспектива. А когато 
се приземим, изобщо губим 
перспектива към всички други 
възможни избори. И се фокусираме 
над детайлите: дневни, часови, 
минутни детайло, и забравяме 
алтернативните животи. (Бах 2014: 40) 

*** 
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Ние можем да преобразим живота си 
само в този миг вечност, който е 
нашето „сега“. Придвижим ли се само 
на един момент от това сега, изборът 
вече не е наш, а на някого другиго. 
(Бах 2014: 69) 

*** 

Такова състояние на ежедневни мъки 
и само няколко светли лъча годишно, 
на живот в непрестанна болка, 
изглежда естествена почва за 
покълване на отчаяние, на песимизъм 
по отношение на смисъла на живота. 
(Ялом 2013: 74) 

*** 

... животът е проблясък между две 
еднакви празнини: мракът преди 
раждането и мракът след смъртта. 
(Ялом 2013: 287) 

*** 

Вие ли сте живели животът си? Или 
сте били живян от него? Избрахте ли 
си го? Или той вас избра? Харесвате 
ли го? Или съжалявате за него? (Ялом 
2013: 300) 

*** 

Добре знаеше, че човек не само 
трябва да прекосява мостовете на 
живота, но и да го върши в най-
подходящото време. (Лустбадер 
1993а: 183)* 

*** 

... всяка дума е излишна, щом 
животът се променя много повече, 
отколкото ние в него. (Срамагу 2005: 
86-87) 

*** 

... това е законът на живота, забравата. 
(Сарамагу 2007: 124) 

*** 

Много се е говорило за съвпаденията, 
от които е съставен, изтъкан, 
преплетен животът, но почти нищо за 
срещите, които ден след ден се 
случват в него, ако и въпросните 
срещи почти винаги да насочват и 
определят този живот, но в защита на 
онова стеснено схващане за 
житейските случайности може да се 
изтъкне, че в най-строгия смисъл на 
думата срещата е съвпадение, което 
не означава, разбира се, че всички 
съвпадения непременно са срещи. 
(Сарамагу 2007: 183) 

*** 

Никой не бива да си мисли, че светът 
е създаден за него. Да приемаме 
нещата такива, каквито се появяват 
пред нас; да се приспособяваме, тъй 
както умеем, към неизбежните 
обстоятелства. (Годуин 2010: 47) 

*** 

Но най-вече ги обединяваше силният 
стремеж да проумеят човешкото 
съзнание, да разберат какви 
механизми управляват поведението, 
езика, емоциите и апетита. Макар 
тази заветна цел да мосеше влияние и 
престиж, в същността си тя 
представляваше съвместна работа, 
насочена към правенето на ценни 
открития, които след това да бъдат 
споделени със света. Начинанието им 
беше социализъм, задвижван от 
капиталистически принципи. Водеха 
странен, изпълнен със съревнование, 
интелектуален, привилегирован 
живот. И го живееха заедно. 
(Дженоува 2014: 56) 

*** 

В живота на човек има толкова много 
провали, истинска олимпиада от 
унижения. (Шуорц 2008: 54) 

*** 
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Сега Ема също може да израстне в 
страх, осакатена от убеждението, че 
именно любовта е анормална. 
Убеждението, че семето, от което 
животът израства е не раждането на 
Джош, не любознателния му ум и 
страстта му да изследва нещата, а 
неговата смърт, убийството му. 
(Шуорц 2008: 207-208) 

*** 

Всеки носи своите си белези, 
кошмари и призраци. Всеки се 
движи, усмихва се и се преструва, че 
всичко му е наред. Проявяваме 
учтивост към околните, правим им 
път, редим се на опашка в 
супермаркета и се стремим да 
прикрием болката и отчаянието си. 
Работим всеотдайно, кроим планове, 
но в повечето случаи всичко отива по 
дяволите. (Коубън 2012: 122) 

*** 

Не си заслужава да се живее живот, 
застрахован от грешки. (Коубън 2012: 
164) 

*** 

Всеки имаше своя собствена 
топография на местата, които 
можеше да нарече свои, маркираше 
ги с личните си маршрути, 
ограничаваше ги в рамките на 
личните си нужди и предпочитания. 
Хората можеха да съществуват в 
блажено неведение за цели отрязъци 
от територия, които не включваха 
техния терен на дейност. 
(Макдърмид 2007: 198)* 

*** 

... евреите в Походна едва не умираха 
от глад, за разлика от там обаче 
Германия си беше прогресивна 
страна, която зачита човешкото 
достийнство и където дори и 

евреинът може да си изкара хляба и 
да си живее спокойно и с доверие в 
бъдещето. (Хилзенрат 2012: 22) 

*** 

Така и не успях да се сдържа да 
виждам в този самотен човек, 
затворен в стаята си в едничката 
компания на своите мисли и 
принуден да мечтае за живот, който 
не може да води, някаква метафора 
на човешкия ни живот. (Шмит 2011: 
167) 

*** 

Животът е мимолетно 
представление... в крайна сметка 
имаше голяма разлика между това да 
знаеш за нещо и да го изпитваш на 
собствения си гръб. (Ялом 2015: 43-44) 

*** 

„Сега той изпитваше онова чувство, 
което обзема пешоходеца, който 
спокойно преминавайки по мост, 
внезапно открива, че мостът е 
прекъснат и под него зее бездна. 
Бездната беше самият живот, а мостът 
– онзи изкуствен живот, който 
Алексей Александрович беше живял 
досега“. Л. Толстой „Ана Каренина. 
(Ялом 2015: 44) 

*** 

С други думи, колкото по-
непълноценно сте живели, толкова 
по-силен ще е страхът ви от смъртта. 
Ницше е засегнал тази закономерност 
в две свои блестящи наставления: 
„Изживей живота си докрай“ и 
„Умри навреме“. Към същото 
призовава и Алексис Зорбас, който 
казва: „Не оставяй на смъртта друго, 
освен руините на своя замък“, и 
Сартр, който в своята автобиография 
пише: „Аз спокойно вървях към своя 
край... уверен, че сетният изблик на 
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сърцето ми ще бъде вписан на 
последната страница от моите 
съчинения и смъртта ще отнесе 
просто един мъртвец“. (Ялом 2015: 49) 

*** 

Важните решения в живота често 
имат дълбоки корени. Всеки избор 
налага отказ от нещо, а всеки отказ ни 
напомня за ограниченията и 
преходния характер на всичко. (Ялом 
2015: 55) 

*** 

Идеята, че сме способни, дори без да 
го съзнаваме, да оставим на този свят 
нещо от себе си, е мощен аргумент 
срещу твърдението, че 
съществуването ни е безсмислено 
поради своята преходност. (Ялом 
2015: 78) 

*** 

Последната идея – че качеството на 
живота ни зависи не от самите 
преживявания, а от това как 
интерпретираме преживяванията... 
води началото си от Античността. 
(Ялом 2015: 102) 

*** 

Да цениш живота, да изпитваш 
състрадание към другите, да изпитваш 
към всичко най-дълбока любов означава да 
съзнаваш, че всички тези преживявания 
са обречени да изчезнат. (Ялом 2015: 
130) 

*** 

- Виждаш ли в какъв свят ще дойдеш? 
Привлича ли те? Да знаеш, че съм те 
предупредила, пълно е с тъпаци, 
цели деветдесет и девет процента. В 
останалия един процент има 
непроницаеми гении-аутисти, хора 
на изкуството, които никога няма да 
срещнеш и... мама. (Шмит 2015: 614) 

*** 

... тайната на онзи заплетен сюжет, 
който връщаше живота към неговата 
истинска същност: опасно пътуване 
към смъртта и нищото. (Перес-
Реверте 2007: 22) 

 

Журналистика 

„Правилата, моето момиче, не са 
нищо повече от меко одеяло за 
старците, да се пазят от студа. Те са 
инструмент на мъдрите за 
обезсилване на глупавите. Да не си 
посмяла да идваш в офиса ми и да ми 
казваш, че си изпуснала добрата 
история заради нечии чужди скапани 
правила“. (Добс 2014: 63) 
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Закон 

... не онзи, комуто е налаган законът, 
трябва да оправя откритите в него 
пропуски и щом Рим не е могъл да 
предвиди тези и други възможности, 
значи му служат калпави 
законотворци и тълкуватели. 
(Сарамагу 2007: 51) 

 

Здраве 

... знам, че това не е типичен 
медицински въпрос, но аз се 
придържам ревностно към идеята за 
цялостност на организма. Вярвам, че 
физическото здраве е неделимо от 
социалното и психологическото. 
(Ялом 2013: 80) 

 

Здравеопазване 

Плащат ни да лекуваме, не да се 
грижим за пациентите си. Простата 
истина е, че системата на 
здравеопазването не може да си 
позволи да се грижи за тях... 
(Билингам 2003: 88) 

 

 

Зло 

„Всичко, което е необходимо за 
триумфа на злото, е добрите хора да 
не правят нищо“ Едмънд Бърг (Добс 
2014: 344) 

 

Знание 

Дали усещах по-малко, защото знаех 
повече? (Щайнер 2011: 274) 

 

И 

 

Идеи 

Човек поверява живота си на това, в 
което вярва. Идеите му трябва да 
бъдат неговите опори, те трябва да са 
в състояние да удържат тежестта на 
собствените му съмнения, както и 
бремето на стотиците и хиляди, дори 
десетки хиляди критици, циници и 
разрушители. Идеите му трябва да 
устоят на стреса от всяка последица, 
до която самите те са довели! 

(...) – Ужасно е чувството за провал, 
когато се откажем от това, в което сме 
вярвали..., но още по-ужасно е, когато 
идеите, с които сме живели, се окажат 
погрешни... Разбира се, че идеите 
идват от леярна! Но не са от стомана. 
Стоманата не би издържала. (Бах 
2014: 83) 

*** 

Колкото и да са ценни идеите, те 
черпят живот и сила от близките 
взаимоотношения. (Ялом 2015: 31) 

*** 

Добрите идеи обаче, при цялата си 
убедителност, рядко оказват своя 
ефект от първия път; необходимо е 
винаги повторно „инжектиране“. 
(Ялом 2015: 90) 

 

Идеология 

- Тук са се събрали недоволните от 
цяла Германия! Комунистите ли? – 
попитах аз. 

Моят бивш учител по немски 
поклати глава. 

- Другите – каза той, - другите 
недоволни. Защото има и друг вид 
недоволство, което комунизмът не 
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може да излекува – господин Фон 
Залцщанге леко се усмихна и 
продължи: - Поне не така основно. 

- Кой тогава? – попитах аз. – Кой би 
могъл да ги излекува? 

- Адолф Хитлер – каза Зигрфрид фон 
Залцщанге. – Той е великият лечител. 
– Моят бивш учител по немски си 
бърка известно време замислено в 
носа. После рече: - Събрали са се хора, 
които по някое време просто са били 
цапардосани по главата – я от Господ, 
я от други хора. (Хилзенрат 2012: 35-
36) 

*** 

И фюрерът рече: 

- Блажени са силните, защото тяхно 
ще е царството земно. Блажен е 
юмрукът, защото той ще пробие 
дупка в кръга, така че да стане 
истинска дупка, а не наполовина. 
Защото половин дупки няма! 

Блажени са тези, които имат гъста 
кръв, защото те ще владеят всичко, 
което слънцето огрява. Защото ако 
кръвта е водниста, как тогава да не се 
изпари. А това, което вече го няма, го 
няма. И как тогава да владее. 

И фюрерът рече: 

- Чували сте, че на възрастните се 
казва: не убивай, който убива, той е 
виновен пред съда. Аз обаче ви 
казвам: който убие враг на народа, 
той свети моето име. А който свети 
мен, той поема дял от моята святост... 

И фюрерът рече: 

- Благословена да е пръчката в ръката 
на истинския майстор. Защото вижте: 
не е пръчката, която облагородява 
ръката, а ръката е тази, която 
облагородява пръчката. Истина ви 
казвам: в ръката на истинския 

майстор пръчката се превръща в меч, 
така че ръката може да властва до 
века. Амин. (...) 

По време на последната част от 
великата реч взех да усещам 
страхотен сърбеж. Задникът ми! – 
помислих си. Защо ли ме сърби така? 
А сърбежът ставаше все по-силен, 
още по-силен, превърна се в пареща 
болка... (Хилзенрат 2012: 40-41) 

 

Избор 

Ние можем да намираме оправдания 
или да имаме здраве, любов, 
дълголетие, знание, приключения, 
пари, щастие. Ние определяме 
живота си със силата на нашия избор. 
Най-безпомощни се чувстваме, 
когато сме направили избор по 
неявяване – пасивен избор – когато не 
сме определили сами живота си. (Бах 
2014: 85) 

*** 

Ние сами пораждаме заобикалящия 
ни свят. Получаваме точно това, 
което заслужаваме. Как можем да се 
разкайваме за живот, който сами сме 
си създали? Кого другиго, освен себе 
си, да проклинаме или да 
благославяме? Кой, освен нас самите, 
може да променя живота ни всеки 
път, когато пожелаем! (Бах 2014: 86) 

*** 

Всяка силна идея е изключително 
чаровна и абсолютно безполезна, 
докато не направим избора да я 
осъществим. (Бах 2014: 86) 

*** 

Един от начините да избереш бъдеще 
е като вярваш, че то е неизбежно. (Бах 
2014: 169) 
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Изкуство 

- Картините посърват, ако никой не 
ги гледа. И те като жените имат 
нужда да излизат, да се показват, 
някой да им прави комплименти, да 
ги желае. Затворят ли ги, започват да 
креят. Самотата ги убива. Мислите 
ли, че матис, Пикасо или Бейкън са 
създавали шедьоврите си за мазетата 
на музеите или от време на време и за 
някой сейф? Когат имам късмета да 
придобия педьовър, го излагам тук, и 
всеки ден го съзерцавам, оглеждам го, 
говоря му. Когато човек притежава 
нещо, преди всичко трябва много 
внимание. Творбите, които са били 
създадени със сърцето, трябва да 
бъдат гледани със сърцето. (Шмит 
2015: 89) 

*** 

... никой не можеше да вложи нещо в 
една картина, ако не го носи в себе си. 
(Перес-Реверте 2007: 21) 

*** 

Ако теоретиците на изкуството бяха 
прави, като казваха, че фотографията 
посочва на живописта това, което тя 
никога не бива да прави, то Фаулкес 
беше убеден, че неговата картина в 
кулата посочва на фотографията 
това, което тя е способна да загатне, 
но не и да постигне: пространното, 
кръгло, непрекъснато изображение 
на хаотичната шахматна дъска, на 
неизменния ред, който направлява 
извратената съдба, съдбата на света и 
живота. (Перес-Реверте 2007: 47) 

*** 

Да пренесеш върху платното 
действителността е различно от това 
да пренесеш начина, по който твоята 
ретина я възприема... Едно е да 
възпроизвеждаш живота, като го 
имитираш или интерпретираш 

такъв, какъвто е: наслада, красота, 
ужас, болка... Достатъчно е само да 
имаш набито око, техника и талант. 
Съвсем друго нещо е обаче да се 
оставиш ретината и нейната 
предопределеност да те водят. Да 
нарисуваш ужаса със студени линии. 
(Перес-Реверте 2007: 216) 

 

Изневяра 

И нас, като папагалите над главите 
ни, ни движат импулси, по-силни от 
самите нас, по-многобройни, 
отколкото ни се иска, в посоки, които 
те избират, не ние. Неверността е 
нещо естествено, но ние, за сметка на 
това, преставаме да бъдем естествени, 
когато се вречем да се потискаме. 
(Шмит 2015: 381) 

 

Изолация 

Изолацията съществува само в 
условия на изолация. Веднъж 
споделена, тя се изпарява. (Ялом 2013: 
365) 

*** 

Преди век Уилям Джеймс е писал: 
„Едва ли може да бъде измислено по-
безчовечни изтезание – при условие 
че подобно нещо е въобщо 
физически възможно – от това човек 
да бъде пуснат сред общество, чийто 
членове въобще не го забелязват“. 

Втората форма на изолация – 
екзистенциалната самота – има по-
дълбока природа и произтича от 
наличието на непреодолима бездна 
между индивида и другите. Тази 
бездна е последица не само от факта, 
че всеки от нас идва на света в самота 
и в самота трябва да го напусне, но и 
от това, че всеки обитава свят, изцяло 
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познат единствено от самия него. 
(Ялом 2015: 109) 

*** 

... изолацията съществува само в 
изолация – бъде ли нарушена 
веднъж, тя изчезва. (Ялом 2015: 128) 

 

Инвалидност 

Много рано останал сирак и с ужасна 
малформация на лицето, което го 
изолираше от обичта на другите 
хора... (Шмит 2011: 166-167) 

 

Интерес 

Осъзнатият интерес ръководел вече 
отношенията на всеки и животът 
станал приятен. (Шмит 2011: 83-84) 

 

Интернет 

- Най-великото качество на интернет 
е, че дава всекиму глас. А най-лошото 
на интернет е това, че дава всекиму 
глас. 

- Могъщата крепост на страхливците 
и анонимните... (Коубън 2012: 14) 

 

Информация 

Ако информацията беше 
равностойна на власт, то изборът как 
точно да я разпространяваш бе 
равностоен на упражняването на тази 
власт. (Макдърмид 2007: 267)* 

 

Истина 

- Истината не гори. Истината чака 
всекиго, който пожелае да я открие... 
Могат да изгорят само тези страници. 
От вашия избор зависи. (Бах 2014: 111) 

*** 

... лъжата понякога е необходима, за 
да се спаси истината. (Срамагу 2005: 
104) 

*** 

За да могат обаче да следват истината, 
те първо трябва да опознаят своите 
грешки. (Сарамагу 2005: 164) 

*** 

... може би хората се раждат с 
истината в душата си и не я казват 
само защото не вярват, че е истина. 
(Сарамагу 2007: 158) 

*** 

И най-грозната истина... е за 
предпочитане пред най-красивата 
лъжа. (Коубън 2012: 5) 

*** 

Ин вино веритас, казват хората, но 
започвах да се съмнявам, че изобщо 
ги беше еня за истината. (Шмит 2011: 
69) 

*** 

... истината, до която човек достига 
сам, е много по-ценна от истината, 
която му е поднесена от друг. (Ялом 
2015: 124) 

*** 

Не ставаше дума просто за пасивност, 
а за пустота отвътре. 

По своя си навик, изправена пред 
двете писма, тя само бе позволила 
хората да смятат, че е техен автор. 
Какво значение имаше това? Важното 
не беше истината – твърде грозна за 
изричане, във всеки случай поне 
нейната, - а съхраняването на 
илюзиите... Макар да не бе щастлива, 
тя правеше щастливи тях. (Шмит 
2015: 183-184) 

*** 
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... притежават и шедьоврите: 
алегории на истини, които ще бъдат 
истини след много време. (Перес-
Реверте 2007: 169) 

 

История 

... американците, както и всички 
останали хора, са роби на 
собствените си видения за миналото 
и не проумяват, че разбирането им за 
историята оформя поведението им в 
настоящето. То определя самото 
възприятие за възможното и 
постижимото. В резултат на това 
мнозина са загубили способността да 
си представят, че светът може да е по-
различен и по-добър от днешния. 
(Стоун, Кузник 2013: 7) 

*** 

Вълшебните приказки пречистват и 
придават по-приемлив вид на 
истинските истории. Крейг Фъргъсън 
„Силата на мита“. (Райли 2014: 38) 

*** 

„Историята е измислица, която се е 
случила, докато измислицата е 
история, която е могла да се случи“. 
А. Жид (Ялом 2013: 367) 

*** 

Историята носи полза само когато 
човек прилага поуките й в 
настоящето. (Лустбадер 1993б: 165)* 

*** 

- … Виждате ли графиньо, 
фундаментът на западната 
цивилизация се опира на раменете на 
еврейските глави. 

- Откога раменете са върху главите? – 
пита графинята. – Не са ли това 
някакви еврейски изкривявания...? 

- ... Графиньо... две хиляди години 
изгнаничество за нас са нищо, не 
повече от две години за вас, защото 
ние знаем как да задраскваме 
нулата... а и няколко нули. Tова, 
което умееха нацистите и ние го 
умеем. Само че другояче. Те 
задраскват човешките нули. Ние 
задраскваме нулите на времето. 
Нищо не се е променило за нас. 
Държа на своето, не мога другояче. 
Кой го е казал това? Лутер го е казал! 
Антисемит го е казал. Но на мен ми е 
все тая. Защото аз, драга ми 
графиньо, също го казвам. Държа на 
своето, не мога другояче. Аз съм 
евреин. И се гордея с това. Ако не ви 
е угодно, цунете ми гъза! 

Графинята каза само: 

- Това се прави... но не се казва. 
Липсва ви финес, господин 
Финлещайн. (Хилзенрат 2012: 151) 

*** 

Аз, Ицик Финкелщайн, или масовият 
убиец Макс Шулц, от няколко дни се 
намирам в открито море. Пътувам 
към Палестина вместо теб. Защото 
сега аз съм ти. Аз съм Ицик 
Финкелщайн. (Хилзенрат 2012: 173) 

*** 

Ицик Финкелщайн твърде често се бе 
преобразявал. От невинното 
кърмаче, което някога се бе казвало 
Макс Шулц, стана малък ловец на 
плъхове. А от ловеца на плъхове се 
пръкна ученик. От ученика... 
фризьор. А от фризьора член на СС. 
Членът на СС стана масов убиец. А 
масовият убиец... дребен еврейски 
черноборсаджия Ицик Финкелщайн. 
И сега дребният еврейски 
черноборсаджия Ицик Финкелщайн 
стана... пионер, завърнал се у дома, 
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борец за свобода. (Хилзенрат 2012: 
213) 

*** 

- Много хора възприемат правилно и 
погрешно като абсолютни категории. 
Това не е вярно, те се променят във 
времето. Задачата на историка на 
първо място е да открие 
историческата истина, показанията 
на източниците, и да ги представи, 
обективно и безпристрастно.  Ако 
историците се впуснат да осъждат 
човешката глупост, то в по-късни 
времена работите ни ще бъдат като 
мъртви фосили – отпечатък на 
разбирането за правилно и погрешно 
в нашето съвремие. (Несбьо 2009: 209) 
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Книги, четене 

Но при четенето бързо губех 
равновесие, подхлъзвах се по 
изреченията, претъркулвах се по 
абзаците и падах на дъното на 
страницата. Лежах по гръб и 
размахвах ръце и крака към 
далечните небеса. Отделни думи 
изпъкваха сред останалите и ми 
позволяваха отново да се покатеря 
нагоре. Задържах се за някой красив 
израз, подпирах се на отделни сцени 
и достигах върха. Там се подготвях за 
плавно спускане, крачка след крачка, 
мисъл след мисъл... (Щайнер 2011: 22) 

 

Красота 

Хубавото е крехко... 

Хубавото е толкова неустойчиво, 
толкова мимолетно, че можеш да го 
ликвидираш с едно духване. (Коубън 
2008) 

*** 

„... Хора от цял свят идват да видят 
Венеция, хора, които отказват да 
напуснат този живот, преди 
красотата й да ги благослови“. (Ялом 
2013: 8) 
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Лекар-пациент 

Бройер излезе иззад бюрото си и 
седна на съседния стол, точно както с 
Лу Саломе, за да скъси дистанцията 
между лекар и пациент и да проведе с 
новодошлия непринуден разговор. 

(...) Както повечето виенски 
интернисти Бройер 
хоспитализираше пациент 
единствено когато нямаше друг 
изход. Не само че хората бяха по-
добре обгрижвани в домовете си, но 
бяха и по-защитени от заразните 
болести, които често плъзваха в 
обществените болници. (Ялом 2013: 
39-40) 

*** 

- ... Обаче не мога да му го съобщя. 
Продължавам да се усмихвам 
неискрено и да му давам надежда, 
въпреки че искам да му кажа едно 
искрено сбогом. Никога няма да 
свикна със смъртта на пациентите си. 

- Да се надяваме никой от нас да не 
свиква – въздъхна Фройд. – 
Надеждата е най-важна и кой, ако не 
ние можем да я подхранваме? За мен 
това е най-трудната част на 
лекарската професия. Понякога имам 
огромни съмнения дали ставам за 
тази работа. Смъртта е толкова 
могъща Йоезеф. А медицината ни 
толкова слаба... (Ялом 2013: 43) 

*** 

- На хората трябва да им се отправят 
безмилостни послания, защото 
животът е безмилостен и смъртта е 
безмилостна. 

- (...) задачата на лекаря е да намали 
стреса и да увеличи способността на 
тялото да се излекува. (Ялом 2013: 85) 

(...) - Не истината е свята, а търсенето 
на собствената истина. Може ли да 
има по-свещен акт от 
себепознанието?... един от 
неизменните ми девизи е: „Стани 
такъв, какъвто си“. А как ще откриеш 
кой си и какъв си без истината? (...) 

- Да, той трябва да реши как да 
посрещне смъртта – да разговаря с 
другите ли, да даде съвет, да каже 
неща, които е оставил за 
предсмъртния си час, да поиска 
прошка или да остане сам, да плаче, 
да предизвиква смъртта, да я 
проклина, да й бъде благодарен. 

- Той трябва да запази надеждата си. 

И кой друг, ако не лекарят може да 
подхранва тази надежда? 

- Надежда ли? Надеждата е последното 
зло... Надеждата е най-коварната от 
всички злини, защото удължава 
мъчението. (Ялом 2013: 87-88) 

*** 

- Отлично написано, доктор Бройер, 
изчерпателно и достатъчно. И 
противно на другите епикризи, с 
които разполагам, не съдържа 
професионален жаргон, който, макар 
да създава илюзията за ерудиция, 
всъщност не е нищо друго освен език 
на невежеството. (Ялом 2013: 169) 

*** 

Ако лечението принизява лечителя, 
дали е възможно то да извиси 
пациента? (Ялом 2013: 263) 

*** 

В спешното отделение леките случаи 
са тези, които водят до грешки — 
понякога се оказват някакви редки 
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смъртоносни заболявания. За 
повечето лекари колкото по-тежко е 
болен пациентът, толкова по-просто е 
лечението. Пациентите в клинична 
смърт — тези със спряло сърце — се 
лекуват най-лесно. (Клемънт 2000: 18-
19)* 

*** 

Веднъж един пациент ми разкри 
грубата страна на отношенията 
между лекар и болен:  

- Докторе, тук става въпрос за риск. Аз 
съм този, който го поема. Не вие. 
Можете да ми съчувствате, но в 
крайна сметка, аз съм този, когото го 
боли, може дори да умра. Вие ще си 
тръгнете оттук жив и здрав. Откъде 
знаете как се чувствам? (Клемънт 
2000: 255-256)* 

*** 

Пациентите, не лекарите и сестрите, 
са животът на болницата. 
Благодарение на тях съществуваме. 
(Клемънт 2000: 292) 

*** 

- Винаги казвам на студентите си, че 
изборът е техен. Могат да мислят за 
пациентите си като за Джон, Елзи или 
Боб и да се лишат от малкото си сън... 
Или да бъдат добри лекари и да 
лекуват тела. Мъртви или живи, 
телата си остават тела. (Билингам 
2003: 88) 

*** 

Всички болнични служители по света 
си приличат... Никога не дават 
мнение за нищо. (Лустбадер 1993а: 
16)* 

*** 

- Появили са се метастази – осведоми 
го доктор Бюер. 

- Ясно – погледна Бюер и се почуди 
дали в медицинската академия ги 
учат как се постъпва в такива случаи, 
дали ги съветват да си свалят очилата, 
когато ще казват нещо важно, или 
само някои късогледи лекари го 
правят, за да не гледат изражението в 
очите на пациента. Вече 
заприличваше на баща си, доктор 
Конрад Бюер, сега, когато бе 
започнал да оплешивява и 
торбичките под очите му придаваха 
нещо от бащината му аура на 
угриженост.  

- Накратко? – попита старецът с гласа 
на човек, от когото не бе получавал 
вест повече от петдесет години. Беше 
глухият, хрипкав звук от гърло, 
сковано от страха пред настъпващата 
смърт. 

- Ами, всичко е въпрос на... 

- Умолявам ви докторе. И преди съм 
усещал смъртта до себе си. 

(...) 

Пгледът на доктора зашари по 
бюрото, плъзна се по изтъркания 
парапет и се спря на мръсния 
прозорец. Скри се някъде навън за 
малко, после се върна и срещна 
погледа на стареца. Ръцете му бяха 
открили парче плат, с което нервно 
чистеха очилата. 

- Знам как... 

- Нищо не знаете докторе – старецът 
чу собствения си кратък, суг смях. – 
Не се обиждайте Бюер, но точно сега 
ви гарантирам: вие не знаете нищо. 
(Несбьо 2009: 21-22) 

*** 

В контекста на екзистенциалните 
проблеми аз не съзирам граница 
между моите пациенти, „болните“, и 
мен, лечителя. Всъщност обичайното 
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определяне на роли и 
характерологични диагнози 
възпрепятства, вместо да подпомага 
терапията. (Ялом 2015 180) 

*** 

Всекиму е отредено да изпита както 
опиянението от съществуването, така 
и страха от смъртта. 

Насъщната за ефективна 
психотерапия автентичност 
придобива едно ново измерение, 
когато терапевтът работи честно 
върху екзистенциалните проблеми. 
Ние трябва да се освободим от 
последните останки от отживелия 
медицински модел, според който 
пациентът страда от някакъв странен 
недъг и се нуждае от безстрастен, 
безупречен и непроницаем лечител. 
(Ялом 2015: 235) 

*** 

Този млад доктор не вярваше само на 
медицината, той вярваше в лекаря: да 
слага диагноза и да предписва 
лекарства не беше всичко, той искаше 
да изслуша, да разбере, да успокои, да 
насочи пациента към неговото 
бъдеще. Човеколюбец и 
едновременно учен, той искаше да се 
грижи, т.е. да влезе във връзка с 
човека. В неговите очи тази връзка 
беше толкова важна, колкото 
лекарствата, и трябваше да продължи 
при всички обстоятелства, дори в 
случай на провал на лечението. 
(Шмит 2015: 529) 

 

Лечение 

Повечето от пациентите ми са 
финансово разорени. Неколцина 
получават помощи от държавата, за 
да ходят на терапия. В това има 
дълбока несправедливост. 

Съществуват ефективни форми на 
лечение, но само малък брой 
привилегировани имат достъп до тях. 
(Гребе, Треф 2013: 103) 

*** 

Сестрите я изтикаха настрана. В 
действията им нямаше враждебност, 
те бяха плод по-скоро на хладното 
безразличие, което се ражда от 
професионализма... (Лустбадер 
1993а: 15)* 

*** 

- Виж, според мен прибърза с 
ходенето при невролог. В симптомите 
ти той вижда Алцхаймер, защото така 
е обучен. Не означава обаче, че е 
прав. Помниш ли когато миналата 
година си удари коляното. Ако беше 
отишла при ортопед, той щеше да 
види скъсано сухожилие или 
износена става и щеше да настоява за 
операция. Защото е хирург, а 
хирурзите смятат операцията за 
единственото решение. (Дженоува 
2014: 88) 

*** 

Решението му беше в разрез с всички 
терапевтични наръчници, но според 
Тони учебниците бяха писани от 
хора, които имаха поне също толкова 
проблеми, колкото тези, които 
претендираха да лекуват. Знаеше го, 
защото самият той бе един от тях. 
Самият той имаше затруднения в 
установяването на лични отношения, 
импотентността го бе измъчвала през 
по-голямата част от живота му като 
зрял мъж, неспособен бе да придаде 
на чувствата си към Карол някаква 
що–годе функционираща форма; 
това бяха все показатели, по които 
измерваше сродството си с 
разрушените личности на 
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пациентите, за които се грижеше в 
клиниката. (Макдърмид 2007: 135)* 

*** 

... лекът за повечето проблеми е 
простият човешки контакт. (Ялом 
2015: 180) 

*** 

За начало Индиана изслушваше 
историята на новия пациент и така 
му даваше възможност да си излее 
душата, понякога това беше 
достатъчно – внимателното ухо твори 
чудеса. После полагаше ръце върху 
него, защото вярваше, че човек има 
нужда да бъде докосван; беше 
изцелявала болни от самота, от мъка 
или от разкаяние с най-обикновени 
масажи. Казваше, че ако болестта не е 
смъртоносна, тялото почти винаги се 
лекува само. Нейната роля беше в 
това да му даде време и да улесни 
процеса; лечението й не беше за 
нетърпеливи хора. Използваше 
комбинация от различни практики, 
които тя наричаше цялостно 
лечение, а бащай Блейк Джаксън – 
магьосничество... Индиана 
облекчаваше симптомите, 
преговаряше с болката, стараеше се 
да отстрани отрицателната енергия и 
да укрепи силите на пациента. 
(Алиенде 2014: 103-104) 

 

Логика 

Всеки убиец действаше в 
съответствие със своя вътрешна 
логика. Откриеш ли законите на тази 
логика, откриваш и убиеца. 
Единственият проблем е да 
проникнеш зад повърхностната 
символика и да успееш да си изясниш 
нейното значение. Всичко бе 
свързано по някакъв начин с 
фантазиите на убиеца, а всяка 

фантазия се корени в някаква 
деформирана представа от 
реалността. (Макдърмид 2007: 171)* 

*** 

... когато пресата се заемеше да 
коментира някое разследване, 
първата жертва обикновено беше 
логиката. (Макдърмид 2007: 239)* 

 

Лоялност 

Лоялността е добра новина, но рядко 
е добър съветник. (Добс 2014: 185) 

 

Лудост 

Заподозрели го, че е искрен, тоест 
луд, и здравите умове го отхвърлили. 
(Шмит 2011: 11) 

*** 

... ако страданието е безжалостен 
вражески обстрел по тялото ни, то 
лудостта е необходимото 
отстъпление, за да си осигурим 
отново прикритие. 

 

Любов 

Любовта също остарява и се износва 
като стар дървен праг. А болестта я 
износва още по-бързо. (Фалдбакен 
2013: 123) 

*** 

... законната любов гледа отвисоко на 
своята сестра – свободната любов. 
(Мопасан 1980: 15) 

*** 

Копнежът разширява хоризонта. 
Любовта го смалява до мъртва точка. 
(Добс 2014: 355) 

*** 
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„Любовта, която споделяме, не се 
придържа към никакви норми – казва 
Хорн. – Тя е нашата лична бездна“. 
(Щайнер 2011: 193) 

*** 

... грижите за човек, когото обичаш, 
не тежат. (Фалада 2013: 277) 

*** 

И защо трябва да търся доказателства 
за неговата обич? Самата аз не знам 
какво е това; крехко, но неустоимо 
изкусително привличане, което 
съществува между нас. Дали е любов, 
или само вземаме назаем телата си, за 
да запълним всички онези черни 
дупки, които усещаме вътре в себе си. 
(Гребе, Треф 2013: 224) 

*** 

Всичко започва от любовта. Омразата 
се появява впоследствие... – Любовта е 
машина за убийства. (Несбьо 2014: 
172) 

*** 

„петнадесет години, това не е любов, 
това е мързел“... във верността му 
имаше и мързел. (Шмит 2015: 29) 

*** 

И двамата бяха преживели повече 
мълчаливи, отколкото говорещи 
връзки. (Шмит 2015: 290) 

*** 

Отдавна вече не бе правил любов 
толкова пъти на нощ и почти беше 
забравил, че това е възможно – като 
живее петнайсет години до една 
жена, човек губи чувството за 
неотложност, люшкан от 
съпружеския ритъм. Тази нощ му бе 
припомнила, че желанието не изгаря 
в самото желание, че го надживява и 
дори нараства отвъд силите си. 
(Шмит 2015: 312) 

*** 

Любовта разклаща, тя е пробив срещу 
егоизма, падането на една цитадела, 
смъртта на едно царство – друго 
същество е по-важно от теб! Каква 
катастрофа... На всичкото отгоре, 
през пролуката на тази любов 
алтруизмът може да нахлуе и да 
промени вътрешното равновесие. 
(Шмит 2015: 373) 

*** 

... хората, които говорят за любов, 
изглеждат като терористи в едно 
управлявано от интереса и 
ръководени от страха общество. 
(Шмит 2015: 374) 

Ще те обичам повече, ако не съм 
принуден да те обичам. Ще те обичам 
повече, ако не си задължение. Ще те 
обичам повече, ако ме си навик. Ще те 
обичам повече, ако си останеш моят 
избор. Ще те обичам повече, ако мога 
да те предпочета. Ще те обичам 
повече, ако ми позволиш да те 
обичам, както искам. Любовта ни е 
твърде важна, за да оставя съвместния 
живот да я убие. (Шмит 2015: 523) 

*** 

… този, който отказва да обича, няма 
нищо за губене. (Лекберг 2015: 548) 
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Магия 

„Всяка достатъчно напредничава 
технология е неразличима от 
магията“. А. Кларк (Адер 2011: 305) 

 

Материя 

Тъй като не съществува нищо друго 
освен плътта, трябва да почитаме 
единствено нея. Безрезервно и 
необуздано. (Щайнер 2011: 193) 

 

Медицина 

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) 

*** 

Може би ставам твърде циничен, но 
все повече се убеждавам, че споровете 
ни за огнището на поражението 
изместват реалната  истина. А тя е, че 
пациентите ни умират, а ние 
лекарите сме безсилни. (Ялом 2013: 
43) 

*** 

… ако едно нещо има име, значи ще 
има и лечение. (Колдуел 2015: 53) 

 

Медицински сестри-пациенти 

- Нали знаеш този тип сестри, които 
карат пациентите да се чувстват 
виновни, задето се нуждаят от 
грижите им; които се отнасят с 

пренебрежение към молбите им, 
особено към по-емоционалните. Не 
говоря за случайни изблици на лошо 
настроение; всички ги имаме. Имам 
предвид постоянна жестокост, скрита 
в съвсем незабележими на пръв 
поглед действия – да се забавиш с 
подлогата, да задържиш 
обезболяващи лекарства, да оставиш 
някого в тоалетната прекалено дълго 
време, да обвиняваш хората, които 
изпитват страх или болка, че „се 
държат като бебета“ (Клемънт 2000: 
37)*. 

 

Мисъл, мислене 

Мисловната му дейност, откъсната от 
своята същинска сфера на 
полезността и изявата, се изразявала в 
недодяланите шеги на едно 
преждевременно развито хлапе. 
(Годуин 2010: 31) 

*** 

- Да приемеш нещата, не значи да ги 
одобряваш такива, каквито са – 
промълви той. – Обяснението  им не 
се равнява на упойка. (Перес-Реверте 
2007: 60) 

 

Младост 

Това било младостта значи: да 
тъпчеш на място в началото на 
пистата. (Шмит 2015: 333) 

 

Морал 

„Пред лицето на необходимостта 
идеализмът се превръща в лъжа“. 
Ницше. (Лустбадер 1993а: 243)* 

*** 

„Няма морално правило, което да не 
съдържа в себе си известно 
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неудобство“. Дидро (Лустбадер 1993а: 
243)* 

*** 

- Внушението на една натрапчива 
идея е възможно единствено чрез 
търпение и постоянство – отвърна 
Шизей. – Никой не приема 
прибързаността – тя неизменно се 
бърка с неискреността. (Лустбадер 
1993а: 245)* 

*** 

- Ако добродетелта съдържаше своята 
награда в себе си, тя нямаше да бъде 
човешко качество – каза Танцан 
Нанги. – Щеше да бъде 
предопределена единствено за 
боговете. (Лустбадер 1993а: 260)*  

 

Мотиви 

... за мен намерението е по-важно от 
причината. Причината е механична, 
намерението е посока, сила сама по 
себе си. (Гребе, Треф 2013: 197) 

*** 

- Наистина ли си въобразяваш, че 
така ще подплашиш някого или че 
изпращаш някакъв сигнал, когато 
настоящето има толкова по-голяма 
мощ от миналото? В човешката 
природа е хората да не виждат 
последствията от деянията си, нито 
да си вземат поука от историята. А по 
отношение на покоя? Ако някой не е 
намерил покой след шейсет години, 
не му е писано да го получи. 
Отговорност на всеки индивид е да 
направи така, че да живее в мир със 
себе си... 

- Само искам да проумееш, че зад 
всички благородни дела, на които 
мислиш, че си посветил живота си, 
има една основна примитивна и 

фундаментлна човешка емоция: 
желанието за отмъщение. Аз не 
вярвам в отмъщението. Вярвам, че 
единственото, което трябва да 
сторим, е да направим каквото 
можем, за да променим настоящето. 
(Лекберг 2015: 385) 

 

Музика 

Като съучастник на това влизане 
органът поде един хорал от Бах, 
дълбок, сдържан, проникновен, 
изпълнен с почтително внимание, 
каквото човек дължи и на живота, и 
на смъртта, музика, от която се 
носеше едновременно смъртта и 
нейното решение, надеждата. Тихи и 
обемисти, приглушените звуци 
тъчаха платното си сред всеобщата 
вглъбеност. (Шмит 2015: 405) 
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Надежда 

Когато детето ти е изчезнало, живееш 
в предверието на ада. В чистилище 
без часовници. Стая без прозорци, без 
врати, с черни стени и ти остава само 
да се щураш в мрака и да се надяваш 
да откриеш бравата на вратата или 
перваза на прозореца. Това се нарича 
надежда. Че можеш да налучкаш 
изхода, светлината да нахлуе в 
затвора ти и пред теб да застане 
детето ти, живо и здраво. (Абот 2012: 
31) 

 

Насилие 

Мисли преди да действаш. Използвай 
думи вместо юмруци. Насилието не е 
првото средство. Последното е. 
(Лекберг 2015: 55) 

*** 

Светът никога не е знаел толкова за 
себе си, колкото сега, но какво от 
това? Винаги е имало земетресения в 
морето и приливни вълни, но преди 
нямахме луксозни хотели на плажа... 
Човекът си създава евфемизми и 
димни завеси, за да отрече 
естествените закони, както и 
присъщата му низка природа. И 
всяко негово събуждане от тази 
илюзия му коства двеста души, 
загинали в самолетна катастрофа, 
двеста хиляди – в цунами или един 
милион – в гражданска война. (Перес-
Реверте 2007: 194) 

 

Наслада 

Предвкусването на насладата – ето 
кое бе най-хубавото в живота. 
(Алиенде 2014: 65) 

 

Наука, учени 

Изследванията и науката започват с 
неверието. Неверието обаче само по 
себе си е стресиращо. Само силният 
може да го понесе. Знаете ли какъв е 
реалният проблем на един мислител? 
– Ницше не изчака отговор. – 
Истинският проблем е: колко истина 
мога да понеса? (Ялом 2013: 124) 

*** 

Много по-лесно е да надграждаш 
върху работата на някой друг, 
отколкото да започнеш отначало. 
(Адер 2011: 229) 

 

Необходимост и случайност 

Нищо не може да покаже истинската 
си същност, докато безчувствената 
Вселена не се събуди от животинския 
си сън, не размърда лапите си в 
прозявка, разтегляйки скелета на 
Земята, и не си поиграе със 
случайността в лапите си... Нещата 
опират до това да заснемеш 
полезната сигурност на нашата 
слабост... (Перес-Реверте 2007: 179) 

 

Новина 

Има новини, които не предизвикват 
рефлекси. Никакъв порив, нито 
изправяне, никакъв протест, нито 
дори молба за помощ. Има новини, 
чиято важност проумяваме веднага, 
защото са окончателни. 
Невъзвратими. Разбираме ги с цялото 
си тяло. (Кюни 2013: 6) 
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Образование 

„Ние образованите хора – казваше тя 
– съблазняваме останалите с нещо 
много простичко: говорим винаги за 
това, което интересува тях“. (Перес-
Реверте 2007: 82) 

 

Общуване 

Къщата ни беше станала безмълвна, 
обитавана от самотни хора... Когато 
лишиш едно семейство от обичая да 
се хранят заедно, онова, което остава, 
прилича на крайпътна гара. 
Човешкото общуване не е 
гарантирано дори от любовта. Трябва 
да се бориш за него, да го спечелиш, 
да го желаеш, да го подхранваш. 
Необходими са надежда и кураж. 
(Шуорц 2008: 118) 

 

Омраза 

Понякога се мразя за слабостите си. 
Но като цяло ми е по-лесно да мразя 
другите. (Добс 2014: 360) 

 

Опит 

- Превъзхождаше те с пет сантиметра 
и девет килограма, но както и двамата 
научихме през годините, младостта и 
силата не могат да се сравняват с 
опита и коварството. (Къслър, Брул 
2014: 123) 

 

Остаряване 

Мразеше и коварното сиво, което се 
бе наместило в мустака, в брадата 
върху лявата буза и в бакенбардите 
му. Знаеше, че тези сиви натрапници 

са разузнавачи, подготвящи 
безмилстно и смразяващо 
покушение. И нямаше сила, която да 
спре марша на часовете, дните и 
годините. (Ялом 2013: 63) 

 

Отговорност 

А това, че ние не разбираме какво 
става..., не означава, че не трябва да 
поемем отговорността за ставащото. 
(Бах 2014: 23) 

 

Отношение към хората с 
инвалидност 

Аз съм неловкото присъствие, 
изтъкано от розов захарен памук. 
Карам всички да се чувстват 
неудобно. Превръщам вечерята в 
налудничав цирк, в който всички 
останали жонглират с нервността, 
съжалението и насилените усмивки 
наред с чашите, вилиците и 
ножовете. (Дженоува 2014: 207) 

*** 

Днес обаче не съм тук като 
специалист по психология и 
лингвистика. Тук съм, за да говоря 
като експерт по болестта на 
Алцхаймер. Не съм лекувала 
пациенти, не съм провеждала 
клинични изпитания, не съм 
изучавала ДНК мутации, нито съм 
провеждала психологическа терапия 
на болни и техните семейства. 
Ескперт съм по тази тема, защото 
преди малко повече от година ми 
поставиха диагноза ранна форма на 
Алцхаймер. (Дженоува 2014: 236) 

*** 

Душата и духът неприкосновени ли 
са за разрухата, причинявана от 
Алцхаймер? Вярвам, че е така. Да ти 
поставят диагноза „Алцхаймер“ е все 
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едно да те дамгосат с алената буква 
„А“. Сега цялото ми съществуване се 
изчерпва с факта, че страдам от 
деменция. Така известно време се 
определях аз и така продължават да 
ме определят другите. Но аз не съм 
само онова, което казвам, което върша 
и което помня. Същността ми е много 
по-всеобхватна. 

Аз съм съпруга, майка и приятелка, а 
скоро ще стана и баба. Все още 
чувствам, разбирам и заслужавам 
обич и радост в отношенията с 
близките си. Все още съм активен 
член на обществото. Мозъкът ми вече 
не функционира добре, но използвам 
ушите си, за да слушам с цялото си 
внимание, използвам рамото си, за да 
поплаче някой на него, използвам 
ръцете си, за да прегръщам други 
хора с деменция. Чрез групата за 
взаимопомощ, в която участвам, чрез 
Международната асоциация за 
помощ и подкрепа, чрез словото си 
днес пред вас, аз помагам на други 
хора с деменция да живеят по-добре с 
болестта си. Аз не съм умиращ човек. 
Аз съм човек, който живее с болестта 
на Алцхаймер. И искам да го правя по 
възможно най-добрия начин. 
(Дженоува 2014: 237-238) 

*** 

Моля ви, не ни отписвайте, когато 
видите Алената буква. Погледнете ни 
в очите, говорете ни прямо. Не се 
паникьосвайте и не го приемайте 
лично, ако допускаме грешки, защото 
със сигурност ще има и грешки. Ще се 
повтаряме, ще запиляваме вещи и ще 
се губим. Ще забравяме името ви и 
какво сте казали преди две минути. И 
ще се стараем с всички сили да 
компенсираме и да преодолеем 
когнитивните си смущения. 

Призовавам ви да ни дадете 
възможност, да не ни ограничавате. 
Ако някой получи травма на 
гръбначния стълб или се превърне в 
инвалид вследствие на инсулт, 
близките му и лекарите полагат 
всички усилия да го възстановят, да 
намерят начин да се справят и да му 
помогнат въпреки функциите, които 
е изгубил. Работете заедно с нас. 
Помогнете ни да се приспособим и да 
можем да живеем въпреки 
пропуските в паметта, речта и 
когнитивните функции. 
Насърчавайте ни да участваме в 
групи за самопомощ. Можем да си 
помогнем едни на други – и хората с 
деменция, и техните болногледачи – 
да намерим пътя през тази чужда 
земя, в която не можем да си намерим 
място. (Дженоува 2014: 238-239) 

 

Отсъствие 

... не е речено, че кратките отсъствия 
предизвикват по-малка радост, 
всъщност отсъствието си е пак смърт, 
единствената значима разлика е в 
надеждата. (Сарамагу 2007: 160) 

 

Отчаяние 

... отчаянието бродеше наоколо, 
търпеливо, неумолимо. (Шмит 2015: 
164) 

 

Оцеляване 

Може би да оцелешш там, където 
други не успяват, изисква известна 
доза низост. (Перес-Реверте 2007: 61) 

 

 

 



36 

 

П 

 

Пари 

... в заеденията им можеш да влезеш 
ням и да излезеш безмълвен, стига 
преди теб парите да са си казали 
думата. (Сарамагу 2005: 42) 

 

Поезия 

Поезията е... страст, но страстта не 
увеличава таланта, само подтиква 
към жертви в името на постигането й. 
(Адер 2011: 12) 

 

Политика 

Политиката изисква жертви. Чужди 
жертви, разбира се. Каквото и да 
може да постигне човек, ако се жертва 
за родината, винаги може да постигне 
повече, ако остави други да се 
пожертват преди него. (Добс 2014: 39) 

*** 

... ако ще причиняваш болка, направи 
така, че да е толкова силна и 
всепоглъщаща, че да знае, че винаги 
може да му навредиш повече, 
отколкото той на теб. Той говореше за 
ловджийските кучета, разбира се. Но 
това се оказа полезен урок и в 
политиката. (Добс 2014: 44) 

*** 

Винаги имаше цивилни жертви: 
политиката оставяше следа от болка и 
измъчени семейства след себе си. 
(Добс 2014: 47) 

*** 

Политическата служба е като живота. 
Отношението ни обикновено зависи 
от това дали пристигаш или си 
отиваш. (Добс 2014: 147) 

*** 

Един политик не трябва да прекарва 
твърде много време в мислене. Това 
разсейва вниманието му от цел номер 
едно – да си пази гърба. (Добс 2014: 
228) 

*** 

Да можеш да лъжеш за силните си 
страни, е отличително качество на 
лидерите; да можеш да лъжеш за 
слабите си страни, е отличително 
качество на политиците. (Добс 2014: 
341) 

*** 

- ... Но винаги, когато ставало дума за 
политика, той повтарял едно и също: 
социалната държава е перверзно 
понятие, всеобщото благоденствие 
ще доведе до скука и уапдък. Ако 
всички станат равни, изкуството ще 
загине. Общество, в което 
максимален брой хора постигнат 
оптимално щаствие, ще заличи 
напълно творческия потенциал на 
индивида... 

- Картините са по-умни от него... 
(Щайнер 2011: 136-137) 

*** 

... думите на президента Джон 
Куинси Адамс, който на 4 юли 1821 
година заклеймява британския 
колониализъм и заявява, че 
Съединените щати „няма да нахлуват 
в чужди страни в търсене на 
чудовища, които да унищожават“, за 
да „не бъдат необратимо въвлечени в 
безконечни войни, породени от 
користни интереси и интриги, от 
алчността, завистта и жаждата за 
власт, присвоили си знамето на 
свободата. Защото ако това се случи, 
принципът на силата постепенно ще 
замести свободата във фундамента на 
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държавната политика“. Както 
предупреждава Адамс, Съединените 
щати може и „да се превърнат в 
световния диктатор (но) ще изгубят 
своя дух“. (Стоун, Кузник 2013: 11) 

*** 

Изолацията не само поражда 
невежество, но и подхранва 
страхове... (Стоун, Кузник 2013: 12) 

*** 

„Ако потискаме всичко, което не 
желаем да чуем, това означава, че 
основите на държавата ни са доста 
нестабилни. Тази страна беше 
създадена чрез незачитане и 
отхвърляне на съществуващата власт. 
Сега не е моментът да спрем 
свободното слово“. (Стоун, Кузник 
2013: 45) 

*** 

„В условията на приятелско, мирно 
съревнование руският свят и 
американският свят постепенно ще 
си заприличат. Руснаците ще бъдат 
принудени да дават на хората все 
повече свобода, а ние ще се 
сблъскваме с проблемите на 
социално-икономическото 
равенство“ Х. Уолас. (Стоун, Кузник 
2013: 238) 

*** 

Така Съединените щати заменят 
дипломацията със сила; 
едностранното решаване на 
международни въпроси измества 
участието на Обединените нации, а 
репресиите – решаването на 
социално-икономическите причини 
за недоволството на хората. 
Историкът Арнолд Офнер 
заключава: „В резултат на това през 
следващите три десетилетия всички 
изредили се на власт гръцки 

правителства използват държавния 
апарат – законите, полицията, 
военните и централната 
информационна служба, създадена 
по модела на ЦРУ – за да преследват 
опонентите си и да потъпкват 
правата им, включително и правото 
им на живот“. (Стоун, Кузник 2013: 
246) 

*** 

„Ние притежаваме около 50% от 
световното богатство и едва 6,3% от 
населението и заради това е съвсем 
естествено, че сме обект на завист и 
негодувание. Нашата непосредствена 
задача трябва да е да изградим такива 
взаимоотношения с другите страни, 
че да запазим водещата си 
позиция(...) За да го постигнем, 
трябва да захвърлим романтичните 
представи и бленувания. Трябва да 
спрем да говорим за неясни и 
нереални цели като права на човека, 
повишаване на жизнения стандарт, 
демократизация. Колкото по-малко 
ни възпрепятстват идеалистичните 
лозунги, толкова по-добре“. Дж. 
Кенан, 1948 г. (Стоун, Кузник 2013: 
259) 

*** 

„Националната сигурност не 
означава нито милитаризъм, нито 
милитаристичен подход. Тя не се 
измерва с оръжейни запаси, брой 
военнослужещи или притежание на 
непобедимо оръжие. Това беше 
представата на германците и 
японците, но в хода на войната тя се 
оказа погрешна. Дори и в мирно 
време наличието на материални 
средства е ненадежден показател, 
защото оръжията стават ненужни и 
огромните армии претърпяват 
упадък, след като изсмучат силите на 
народа; оръжейният монопол също е 
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нетраен“. (Из последната реч на Д. 
Айзенхауер като главнокомандващ 
армията след Втората световна война) 
(Стоун, Кузник 2013: 284) 

*** 

„Всяко произведено оръжие, всеки 
боен кораб, пуснат на вода, всяка 
изстреляна ракета са откраднати от 
хляба на гладните и от топлите дрехи 
на студуващите. Този свят живее на 
гърба на потта на работниците, гения 
на учените и надеждите на децата. На 
цената на един съвременен 
бомбардировач можем да построим 
нови училища в тридесет 
американски града. Можем да 
направим две електроцентрали, 
които да снабдяват с електричество 
два града с население 60 хиляди 
души. Или пък две нови, напълно 
оборудвани болници. Толкова 
струват около половин милион тона 
пшеница. Един бомбардировач ни 
струва нови къщи за над 8000 души. 
Това изобщо не е живот (...) 
Заплашено от надвисналия облак на 
войната, човечеството е разпънато на 
кръст“. (Из реч на Д. Айзенхауер през 
1951 година)  

Айзенхауер призовава за мир, 
обезоръжаване и развитие на 
страните от Третия свят, но дълбоко в 
себе си остава верен войник на 
Студената война и обвинява 
Съветския съюз за всички световни 
беди. (Стоун, Кузник 2013: 285) 

*** 

Американците са майстори на 
лъжата и измамата — продължи 
дебелият, без да дава вид, че го е чул. 
— Когато са врагове, те побеждават; 
когато са приятели — експлоатират. 
(Лустбадер 1993: 63) 

*** 

Предната голяма измяна бе на девети 
април 1940 година, тогава така 
наречените национални лидери 
избягаха от врага, за да спасят 
собствената си кожа. И отмъкнаха със 
себе си златния резерв, за да 
финансират луксозния си живот в 
Лондон. Сега врагът пак е тук. А тези, 
които трябва да защитават нашите 
интереси, пак ни предават. Те му 
позволяват да строи джамии насред 
земята ни, да граби от родителите ни 
и да смесва кръвта си с тази на жените 
ни. Наш дълг като норвежци е да 
спасим нашата раса и да прочистим 
редиците си от предатели. (Несбьо 
2009: 15) 

 

Правосъдие 

Правосъдието трябва да бъде 
уважавано, независимо от неговата 
жестокост. А всичко друго, което не 
може да се нарече правосъдие, трябва 
да бъде поругано и наказано. 
(Лустбадер 1993б: 103) 

 

Предателство 

Предателството никога не може да 
бъде неприкосновено... То трябва да 
се изтръгва из корен, независимо на 
каква почва е поникнало. (Лустбадер 
1993а: 61)* 

 

Преживяване на болестта 

Трябваше ли да обяснява нещо 
очевидно? Застигнат от спин в корема 
на майка си, Виктор беше 
серопозитивно бебе, серопозитивно 
дете, серопозитивен юноша и ако 
благодарение на медицината се бе 
превърнал в серопозитивен 
възрастен, вътрешният тренинг не бе 
дал резултат: страдаше както никога 
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дотогава, щом доближеше жена. 
Разбира се, правеше любов с 
презерватив, но бе открил, че 
любовниците бързо забравят 
предпазливостта, за да флиртуват с 
опасните сношения, и щом се 
стигнеше до така опасна близост, 
Виктор изпадаше в ужас. Поради 
своята почтеност той не искаше да 
лъже, нито да крие своето положение 
и заявяваше своята болест, а то бе все 
едно казваше: „Аз не съм твоето 
бъдеще, няма да можем без каучукова 
преграда между нас, страхът ще те 
преследва, мен също и няма да бъда 
баща на децата ти“. Прекъсна много 
истории, които започваха добре, и 
сега вече отблъскваше момичетата 
още преди историята да започне. 
Всичко възможно се превръщаше в 
невъзможно. И на двадесет се бе 
оттеглил от любовта. (Шмит 2015: 329) 

*** 

Когато научиха диагнозата, и двамата 
дълго време не бяха в състояние да 
продумат. След което Брита изхлипа 
– само тогава, само веднъж – и здраво 
стисна ръката му. Херман й отговори 
със същото. И двамата разбираха 
какво означава това. Животът, на 
който се бяха радвали в продължение 
на петдесет и пет години, щеше 
драстично да се промени. Бавно и 
постепенно болестта щеше да 
унищожава мозъка й и да й отнема 
всичко – паметта й, личността й. Пред 
двамата бе зейнала огромна и 
бездънна пропаст. (Лекберг 2015:126) 

 

Престъпление, наказание 

Не може да има смекчаващи вината 
обстоятелства за този престъпник, 
който не заслужава името човек! 
(Фалада 2013: 606) 

*** 

Всекидневните убийства – 
обикновени, прости, банални и 
разбираеми. Смърт заради гняв, 
отчаяние, или просто за да се 
освободи място за други хора. В името 
на велика кауза или заради някой 
глупав коментар. Или за жълти 
стотинки. 

Двойки, които се пребиват с чукове, 
гадняри, които се правят на мъже, 
като размахваха празни бутилки и 
ножове, наркодилъри, размахващи 
оръжията си така, сякаш са водни 
пистолети. 

Торн разбираше този вид проявление 
на смъртта в големия град. Знаеше за 
какво става дума. В убийствата се 
криеше някакъв, макар и странен, 
смисъл. 

Но не и в това. Не и в убийството като 
страничен ефект, не и в труповете, 
явяващи се остатъчни продукти на 
нечие извратено съзнание. (Билингам 
2003: 233) 

*** 

Преди да заспят, си поговориха за 
станалите престъпления. Не за своите 
собствени, всеки знае себе си, бог знае 
всички, а за престъпленията на 
знатни люде, които почти винаги 
остават ненаказани, даже когато 
престъпникът е разкрит, пък ако е 
неизвестен, правосъдието не полага 
кой знае какво усърдие при 
разследването. (Сарамагу 2005: 43) 

*** 

Блъсках се в затворените врати на 
библиотеките и спуснатите кепенци 
на книжарниците и бях осъден на 
свободно време. (Шмит 2011: 17) 
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Преходност 

Фройд пламенно отхвърля 
твърденията на поета, че 
преходността лишава нещата от 
значимост и смисъл. 

„Тъкмо напротив... тя дори добавя 
ценност и смисъл! Ограничаването 
на възможността за наслада повишава 
стойността на насладата“... Фройд 
представя изключително убедителен 
аргумент срещу идеята, че 
преходността предполага 
безсмислие: „Непонятно е..., че 
мисълта за преходността помрачава 
насладата ни от нея. Що се отнася до 
красотата на природата, всяка година 
тя бива погубвана от зимата само за 
да се възроди следващата година. 
Съотнесена с дължината на нашия 
живот, природната красота всъщност 
може да бъде разглеждана като вечна. 
Красотата на човешкото тяло и лице 
постепенно чезне с напредването на 
годините, ала преходността 
единствено им придава свеж чар... не 
мога да проумея защо красотата и 
съвършенството на едно 
произведение на изкуството или на 
едно интелектуално постижение 
трябва да губят своята стойност 
поради ограничеността си във 
времето... Но тъй като стойността на 
красотата и съвършенството на 
нашите творения се определя 
единствено от ролята им за нашия 
емоционален живот, те няма нужда 
да ни надживяват. Поради тази 
причина са и независими от 
времето“.  

Ето как Фройд се опитва да смекчи 
ужаса от смъртта – освобождавайки 
човешката естетика и човешките 
стойности от хватката на смъртта и 
доказва, че преходността по никакъв 
начин не може да накърни онова, 

което е жизнено важно за 
емоционалния ни живот. (Ялом 2015: 
83-84) 

*** 

„Добрият афоризъм е прекалено 
твърд за зъба на времето и не може да 
бъде оглозган от хилядолетията, 
макар всеки път да служи за 
насищане: в това се изразява и 
великият парадокс на литературата – 
непреходното всред променливото, 
храната, която подобно на солта 
винаги остава да почит и никога не 
губи своя вкус“ Ницше. (Ялом 2015: 
85) 

*** 

„Най-голямото зло е, че времето 
непрестанно умира, а 
съществуването се нуждае от 
унищожението... Всичко чезне. 
Алтернативите взаимно се 
изключват“. Д. Гардър (Ялом 2015: 86) 

 

Проблеми 

... четири „угнетяващи“ проблема са 
от особено значение...: смъртта, 
изолацията, смисълът на живота и 
свободата. (Ялом 2015: 177) 

 

Промяна 

И все пак всеки нов порядък, нов път, 
е промяна. А промяната означава 
край на света такъв, какъвто е бил 
досега. (Бах 2014: 108) 

*** 

Промяната действа най-добре, когато 
човек предварително се е убедил в 
нейната необходимост... (Лустбадер 
1993а: 100)* 
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Равенство 

Всички хвърлят костилките на 
земята, дори кралят да беше тук, и 
той щеше да прави същото, именно 
по дребните неща се вижда, че хората 
действително са равни помежду си. 
(Сарамагу 2005: 172) 

 

Разбиране 

Така отново се връщаме към 
Аристотел – малко несполучил, но все 
още полезен: разбирането, дори и 
самият опит за разбиране ни спасява. 
Или поне ни утешава, защото 
превръща абсурдния ужас в 
спокойни закони. (Перес-Реверте 
2007: 117) 

 

Раздяла 

Една жена те напуска, защото вече не 
открива у тен качествата, които 
всъщност никога не си притежавал. 
(Шмит 2015: 9) 

 

Разказ, разказване 

... в моята история ще личи онази 
последователност, която рядко е 
спътник на нещо друго освен на 
истината (Годуин 2010: 13) 

 

Разруха 

„Вече няма варвари пред портите на 
Рим... Всички са вътре. И няма руини 
като преди“... Нашият свят 
произвежда остнаки, а не руини; 
всеки може да вкара един булдозер, 
да изравни всичко със земята и да 
забрави. Руините, естествено, пречат, 

притесняват, предизвикват 
неудобство. А без тези каменни 
книги, по които да четем бъдещето, 
много скоро ще седим с единия крак 
в лодката и без монета за Харон в 
джоба. (Перес-Реверте 2007: 147) 

 

Разум 

Здравият разум вече няма място в 
нашата страна. Идеологията го 
погълна. (Шмит 2015: 91) 

 

Реалност 

... само този миг е реален. В крайна 
сметка ние изживяваме единствено 
себе си в настоящия момент. (Ялом 
2013: 290) 

*** 

„Знам, навлизам в областта на 
необяснимото, като твърдя, че 
реалността – това тъй разтегливо 
понятие, - както и възможно най-
точното познание за хората, това е 
нашата допирна точка и начинът ни 
да се доближим до нещата, които 
надхвърлят реалността“. М. Юрсенар 
(Сарамагу 2005: 9, 375) 

*** 

Коя от тях би заподозряла, че тези две 
великолепни същества с приказна 
външност се смятаха за недъгави? На 
тях им се струваше, че гледат лебеди, 
а те смятаха себе си за грозни патета, 
сбъркани и непълноценни. Само 
съзнанието за собствената им 
нищожност им бе дало сили. Лишени 
от арогантност, Виктор и Оксана 
знаеха, че са раними, наранени, 
безкрайно смъртни, и именно с 
мисълта за смъртта, примесена с 
трудността на живота, бе скрепена 
тяхнтата любов. (Шмит 2015: 607) 
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Реклама 

„Да се каже голата истина, не е 
приятно. Налага се хората да бъдат 
лъгани за тяхно собствено добро. 
Лекарите и свещенниците го знаят и 
го прилагат на практика. Средното 
ниво на интелигентност е 
изненадващо ниско. Хората се 
ръководят повече от подсъзнателните 
импулси и инстинкти, отколкото от 
разума“. (Джон Бенсън) (Стоун, 
Кузник 2013: 77) 

 

Религия 

... всеки култ, който иска да се 
съхрани през хилядолетията, не бива 
да се приспособява към времето. 
Времето изтича, оцеляват само 
слънцето и луната, звездното небе и 
земята, денят и нощта и техните 
символи и ритуали. (Кюни 2013: 218) 

*** 

Отвъд смъртта е животът, отвъд 
страданието – покоят. (Колдуел 2015: 
33) 

*** 

Дълбоко в същината на нашата 
религия лежи убеждението, че 
загубата и жертвата са проява на 
благородство. Да се откажеш от нещо 
любимо е най-висшето доказателство 
за християнския дълг. (Колдуел 2015: 
157) 

*** 

Защо този документ да не може да 
надделее над стотиците хиляди думи, 
съдържащи се в Светите писания – и 
еврейски, и християнски, и да 
обезсили всички интерпретации, 
много от които са преминали през 

филтъра на нечии интереси? (Адер 
2011: 266) 

*** 

Религията е ритуалът, не вярата. 
Религията ни казва какви правила да 
спазваме, какво ни е позволено да 
правим и какво не. Всички приемаме, 
че има някаква връзка между тези 
правила и посланията на Бог, но 
винаги в рамката на някакви човешки 
интерпретации. 

(...) Да извадим всички ритуали от 
религиите. Всички специални дни, 
всички специални правила за 
хранене и всички специални думи и 
празници и пости... да извадим и 
посредниците: свещеници, пастори, 
равини, молли и цялата духовна 
йерархия, да ги елиминираме и 
просто да се молим, да се молим 
направо на Бог, защо да не стане? 
Защо да не проработи? (Адер 2011: 
267) 

*** 

Днешната религия обаче си служи с 
изтънчено красноречие, с охранени 
ангели и аскетични светци, с развети 
туники, пълнички ръце и загатнати 
бедра, със закръглени гърди и 
шавливи очи и както страда онзи, 
който изпитва наслада, така се 
наслаждава онзи, който изпитва 
страдание, затова всички пътища не 
водят до Рим, а до плътта. (Сарамагу 
2005: 90) 

*** 

... а за Празника на божието тяло 
всеки е облякъл най-хубавото, което 
има вкъщи, за да се покаже пред бога, 
макар да ни е създал голи, пред себе 
си той ни допуска само облечени, 
иди, че разбери този бог или 
религията, която хората са му 
съчинили... (Сарамагу 2005: 152) 
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*** 

... братството на Усус, покровител на 
забравените, а това разкрива колко е 
безнадеждна религията, която 
допуска забравени души и им 
изпраща фалшив Исус, защото ако 
беше истински, нямаше да има 
забрава... (Сарамагу 2005: 155) 

*** 

В Лисабон се разнася божието тяло, 
пожертван агнец и повелител на 
войнствата, неразрешимо 
противоречие, златно слънце, 
кристал и дарохранителница, заради 
която падат глави, изядено божество, 
смляно и превърнато в изпражнения, 
нима някой ще се изплаши, като те 
види толкова близък с тези хорица, 
обезглавени овци, войници без 
собствено оръжие, бели кости в 
пустинята, лакоми създания, които се 
самоизяждат, жените и мъжете се 
влачат по улиците, бият плесници на 
себе си и на близкостоящите, удрят се 
силно по гърдите и хълбоците, 
протягат ръце към краищата на 
ризите, към брокатите и дантелите, 
към кадифето и шнуровете, към 
панделките, към бродериите и 
накитите. Отче наш, който си на 
небето. (Сарамагу 2005: 160) 

*** 

Върху две големи каменни маси се 
подготвят най-едрите жертви, най-
вече воловете и телетата, но също 
овни и овце, кози и кзоли. Близо до 
масите има високи стълбове, където 
на взидани в камъка куки се окачат 
животинските трупове, и кипи 
трескава дейност на месарските 
сечива, ножове, сатъри, брадви, 
триони, въздухът е душлив от пушека 
на дървата и на изгорените кожи, от 
кръвните и потните изпарения, коя 

да е душа, дори без да е свята, а от 
обикновените, трудно ще разбере как 
може Бог да се чувства щастлив сред 
такава сеч, след като е, както твърди, 
общ отец на човешките и 
животинските твари. (Срамагу 2007: 
85) 

*** 

... ангелите, макар да могат много... си 
имат вродени ограничения, по това 
приличат на Бога, не могат да 
избегнат смъртта. (Сарамагу 2007: 
107) 

*** 

Ех майко, мислите са каквито са, 
преминаващи сенки, и сами по себе 
си не са нито лоши, нито добри, 
важни са само делата. Благословен да 
е Господ, че ме е дарил с мъдър син, 
мене, бедната проста жена, и все пак 
ти казвам, че това не е знание от Бога, 
Човек се учи и от Дявола, А ти си в 
негова власт, Ако поради неговата 
власт това агне си спаси живота, днес 
светът е спечелил нещо. (Сарамагу 
2007: 211) 

*** 

Аз, Макс Шулц, чист ариец и син на 
Мина Шулц, научих идиш от 
Финкелщайн, с помощта на приятеля 
си Ицик се запознах с еврейската 
азбука, в събота придужавах 
приятеля си в малката синагога на 
улица „Шилер“, понякога се молех 
заедно с него, защото ми доставяше 
удоволствие, седях притихмал в 
синагогата до Финкелщайн, ставах, 
когато ставаше и еврейската общност, 
пеех заедно с другите, извивах тялото 
си в ритъма на молитвата... 
(Хилзенрат 2012: 22-23) 

*** 
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Днес бях в синагогата. Молих се 
старателно. По време на паузите 
между молитвитвите... 
задължителните... говорих на немски 
с моя нов Господ. Казах му: „Мили 
Боже. Не знам къде си, дали си на 
небето или само на езика ми. Все тая. 
Но искам да ти кажа нещо. Та виж 
сега: аз, Ицик Финкелщайн, всеки ден 
се боря с персонала и метресата си, 
която всъщност не ми е метреса, а 
бизнес партньор, защото чрез нея 
установих фантастични връзки и 
правя бизнес за милиони. Но не исках 
да кажа точно това. Исках само да 
кажа, че ми се налага непрекъснато да 
се защитавам от антисемитски 
нападения. Отчаян съм. Искат в 
собствената ми къща да стъпчат 
човешкото ми достойнство. Затова ли 
станах евреин? Мислех си, че евреите 
са спечелили войната.“. (Хилзенрат 
2012: 156) 

 

Риск 

... несигурността е присъща на 
играча, а не на неизменните правила. 
(Перес-Реверте 2007: 199) 

 

Родина 

Цял ден спорим. Аз, масовият убиец 
макс Шулц, съм на мнение, че 
Палестина е нашата родина, докато 
двамата немски евреи Зиги 
Вайнараух и госпожа Шмулевич 
твърдят... че тяхната родина била 
Германия. (Хилзенрат 2012: 256) 

 

Родители 

Ридаеше. Сега разбираше, че скръбта 
е част от живота, като дишането. 
Цената да бъдеш родител. (Шуорц 
2008: 44) 

*** 

Ние, родителите сме склонни да си 
приписваме по-голямо значение, 
отколкото в действителност имаме. 
(Коубън 2012: 68) 

 

Рутина 

Не приемай нищо, което обичаш, за 
даденост и ще се справиш с всичко. 
(Дженоува 2014: 192) 
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Самота 

... говоря за себе си, вместо да говоря 
за вас, това е лоша привичка на 
всички, които живеят самотно. 
(Фалада 2013: 92) 

*** 

Кой може да изтърпи подобна 
самота? Преди малко, като 
доказателство за липсата на стрес в 
живота ви, изтъкнахте това, че нямате 
жена, деца, колеги. Но аз го виждам 
по различен начин: крайната 
изолация не елиминира стреса, 
самата тя представлява стрес. 
Самотата е благодатна почва за 
развиване на болести. (Ялом 2013: 126) 

*** 

На моменти си мисля, че съм най-
самотният човек на света. И също 
като при вас това няма нищо общо с 
присъствието на останалите. 
Всъщност мразя онези, които ми 
крадат от самотата, а в замяна не ми 
предлагат компания! (Ялом 2013: 277) 

*** 

Всички мъртъвци, които беше снимал 
през живота си, изглеждаха самотни. 
Нямаше по-съвършенна самота от 
тяхната: вездесъща и необратима. 
(Перес-Реверте 2007: 128) 

 

Секс 

... на всяка красавица, която срещаме 
навън, се пада по един нещастник, на 
когото му е омръзнало да я чука! 
(Ялом 2013: 148) 

 

Скръб 

Споменът за раздялата им му носеше 
скръб. Скърбящият често чува да 
казват, че времето е най-добрият 
лечител. Пълна глупост. Човек 
всъщност се чувства съсипан, 
безутешен и плаче до степен, при 
която има чувството, че никога няма 
да спре – но точно тогава стига до 
етапа, в който се намесва инстинктът 
за самосъхранение. И спира. Просто 
не желае или не допуска повече „да се 
връща към онзи момент“ заради 
прекомерната болка. И я блокира. 
Отрича я. Но това изобщо не е 
лечение. (Коубън 2012: 48) 

 

Слава 

За него славата не се дължеше на 
световната известност, а на 
признанието, придобито в кръга, 
чиито членове можеше да изброи 
поименно. (Шмит 2015: 239) 

 

СМИ и обществено мнение 

„... доброволното сътрудничество на 
издаелите на вестници в Америка 
води до по-ефективна 
стандартизация на информацията и 
на аргументите, представени на 
американския народ, отколкото при 
стриктния военен контрол в 
Германия“. (В. Кларк) (Стоун, Кузник 
2013: 41) 

*** 

... контролът върху общественото 
мнение се превръща в основен 
елемент на всички бъдещи военни 
планове. (Стоун, Кузник 2013: 43) 

 

Смисъл и разбиране 

... смисълът на тази прекрасна книга е 
в това, че за да бъдат човешката вяра 
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и поведение разбрани, човек първо 
трябва да премахне условностите, 
митологията и религията. Само 
тогава човешкият субект ще може да 
бъде изследван, без каквито и да е 
предубеждения. (Ялом 2013: 133) 

 

Смърт 

Смъртта – най-големият скандал в 
човешкото съществуване – бе отнесла 
поредния от седемте милиарда души, 
обитаващи планетата. Нито един 
влак нямаше да спре, нито един 
футболен мач нямаше да бъде 
отменен, нито един „Макдоналдс“ 
нямаше да изключи фритюрниците 
си дори за една минута в памет на 
починалия. Смъртта беше ежедневие 
– като купчина мъртви листа, 
издухани от дървото. (Кюни 2013: 32) 

*** 

Нищо друго освен глупава 
случайност. И само защото 
случайността и произволът са 
изграли огромна роля в нашия живот, 
ние се опитваме със задна дата да 
открием в тях някаква логика, план, 
структура. А всъщност всичко е било 
наслагвана еволюционно обусловена 
меланхолия, подвела ни да си 
съчиняваме навсякъде връзки и 
зависимости, а такива, дори при най-
добро желание, не е имало. Затова и 
хората търсят смисъл, когато някой 
умре... И човекът, и мишката се 
раждат и умират в самота. Всеки 
умира сам. (Кюни 2013: 57) 

*** 

Всички си мислехте, че прекалявам с 
яденето и пиенето, но туморът в 
черния ми дроб вече е станал над 
десет сантиметра... 

Когато умираш, си мъртъв преди да 
си умрял. Вече не си в клуба на 
живите. Никой не се съобразява с теб. 
Никой не прави планове, в които 
участваш и ти. (Кюни 2013: 171) 

*** 

„Всеки ден виждам в огледалото 
смъртта в действие“... Жан Кокто. 
(Щайнер 2011: 73) 

*** 

Винаги съм смятал, че умирането 
носи някакъв смисъл, че то би било 
творческа рационална възможност за 
ново осмисляне, приятно 
освобождаване от ограниченията на 
материята, едно приключение отвъд 
стените на строгите предразсъдъци. 
(Бах 2014: 20) 

*** 

Всеки човек притежава собствената 
си смърт. И всеки трябва да я 
осъществи по своему. Може би – само 
може би – съществува право, чрез 
което можем да отнемем човешки 
живот. Но не съществува право, чрез 
което можем да отнемем нечия смърт. 
Това не е утеха. Това е жестокост... Да 
умреш е трудно. Винаги съм 
чувствал, че последната награда за 
умиращия е, че няма да умира никога 
вече. (Ялом 2013: 88) 

*** 

Вчера изглеждах напълно здрав, а 
утре ще бъда безчувствен труп. Колко 
е непонятна за смъртните хора 
линията, която разделя живота и 
смъртта! Да бъдеш деен, весел, 
прозорлив, с купища знание на свое 
разположение, способен да 
забавляваш, възпитаваш и 
въодушевяваш хората, а в следващия 
миг да си безжизнено и отвратително 
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бреме връз лицето на земята. (Годуин 
2010: 51) 

*** 

„Слънцето и смъртта не могат да се 
гледат в лицето“. Ларшфуко, 
Максима 26. (Ялом 2015: 6) 

*** 

Страхът от смъртта е майка на всички 
религии, които по един или друг 
начин се опитват да смекчат 
болезненото безспокойство, 
пораждано от съзнанието за 
преходността на живота. Бог, според 
разбирането на почти всяка култура, 
не само уталожва болката от нашата 
тленност с идеята за вечен живот, но 
също така облекчава ужасяващата 
изолация на човека, дарявайки го с 
вечното си божествено присъствие и с 
ясни критерии за смислено изживян 
живот. (Ялом 2015: 12) 

*** 

... макар действителната смърт да ни 
убива, идеята за смъртта ни носи 
спасение. (Ялом 2015: 14) 

*** 

Защо да се „взирам в слънцето“? Защо 
не съм се съобразил със съвета на 
достопочтенния доайен на 
американската психиатрия Адолф 
Майер, който преди около век е 
предупредил психиатрите: „Не 
чешете там, където не сърби“. И така, 
защо ми бе да се залавям с най-
ужасяващата, най-мрачната и най-
непроменима страна на живота? 
Последните години – време, в което 
процъфтяват администрираното 
здравеопазване, краткосрочните 
терапии, опитите за контрол на 
симптомите и промяна на 
мисловните модели – открояват 

единствено тесногръдието на този 
възглед. (Ялом 2015: 15) 

*** 

Осъзнаването на смъртта може да 
послужи като пробуждащо 
преживяване и мощен катализатор за 
съществени житейски промени. 
(Ялом 2015: 33) 

*** 

Стоиците (като Хризип, Зенон, 
Цицерон и Марк Аврелий) 
наставляват, че да се учиш да живееш 
правилно означава да се учиш да 
умираш правилно, и обратното – да 
се учиш да умираш правилно 
означава да се учиш да живееш 
правилно. Цицерон казва: „Да 
философстваш означава да се 
подготвяш за смъртта“. Свети 
Августин пък е писал: „Единствено 
пред лицето на смъртта се ражда 
душата на човека“. (Ялом 2015: 36) 

*** 

След смъртта на Албърт се 
съсредоточихме върху скръбта и по-
специално върху едно особено 
напрежение между тъгата и 
облекчението, които Алис чувстваше 
– тъгата от загубата на човека, когото 
бе обичала от юношеските години, и 
облекчението от денонощните грижи 
за чужденеца, в който този любим 
човек се бе превърнал. (Ялом 2015: 41) 

*** 

В крайна сметка нейната смърт щеше 
да заличи всичките спомени, 
населяващи клавесина, челото, 
фражолетите и всички останали 
инструменти. Миналото щеше да 
изчезне заедно с нея. (Ялом 2015: 43) 

*** 
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„Където съм аз, смъртта я няма, а 
където е смъртта, мен ме няма“. В 
този случай, пита Епикур, щом ще 
сме неспособни да възприемаме 
смъртта, защо да се страхуваме от 
нея?  

... Уди Алън, който с присъщата си 
шеговитост казва: „Не се страхувам от 
смъртта, просто не искам да 
присъствам, когато тя се случи“. 
Епикур уверява, че ние наистина 
няма да присъстваме в момента на 
смъртта, че няма да узнаем, когато 
дойде, защото смъртта и човешкият 
Аз не могат да съществуват 
едновременно. Когато сме мъртви 
няма да осъзнаваме, че сме мъртви. В 
такъв случай за какво да се боим? 
(Ялом 2015: 76) 

*** 

Ото Ранк е уловил нещо много важно 
– непрекъснатото напрежение между 
„страха от живота“ и „страха от 
смъртта“... Според Ранк развиващата 
се личност се стреми към 
индивидуация, израстване и 
реализиране на своя потенциал. Но 
затова трябва да плати определена 
цена! Развивайки се, личността се 
отделя и обособява от природата и 
така се сблъсква със страха от живота. 
Страхът от живота е плашещата 
самота, чувството за уязвимост и 
загуба на базисната връзка с голямата 
цялост. Сменяме посоката:  връщаме 
се назад, оттегляме се от своята 
обособеност, търсим утеха в 
сливането, отдаваме се на другия и се 
разтапяме в него. 

Но въпреки утехата и уютността, 
които ни предлага сливането, то е 
несигурно решение: в крайна сметка 
човек се ужасява от загубата на своя 
неповторим Аз и от застоя си. Ето как 
сливането също събужда страх от 

смъртта. Межсу описаните два 
полюса – страха от живота и страха от 
смъртта, индивидуацията и 
сливането – човек се люшка през 
целия си живот. (Ялом, 2015: 99-100) 

*** 

Смъртта оставаше по-малко 
болезнена от безчестието. (Шмит 
2015: 476) 

 

Смях 

... селските жени малко се смеят. 
Смехът е даден за мъжете. Жените са 
тъжни, потиснати, защото животът 
им е мрачен, без всякаква пролука. 
Селянинът се научава на малко 
шумна радост в кръчмата, но 
неговата другарка си остава сериозна 
и винаги строга. У нея мускулите на 
лицето не са навикнали да извършват 
ония движения, които правят 
усмивката. (Мопасан 1980: 81) 

 

Социално конструиране на 
действителността 

... небето е сияние, създадено от 
въображението на хората, а може би 
именно човешкото въображение е 
самото и единственото небе. 
(Сарамагу 2005: 116) 

 

Социални неравенства 

Пред разкоша на неговите дрехи 
Иполит, който беше облечен само с 
бермуди, внезапно се почувства гол, 
уязвим, социално обезоръжен. (Шмит 
2015: 141) 

 

Спомени 

Спомените са нещо, към което човек 
се обръща понякога, когато е самотен, 
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и не може да определи дали те го 
успокояват, или нараняват. (Коубън 
2008) 

 

Справедливост/несправедливост 

Несправедливостта е като климата/ 
Ако не се научиш да живееш с него, 
по-добре се махни. 
Несправедливостта не е част от 
механизма. Тя е самият механизъм. 
(Несбьо 2014: 658) 

 

Средства за масова информация 

... на вестниците изобщо не им пука за 
него. Те не се интересуваха от болката 
му. Това беше отдавна изгубено 
изкуство за тях и те не биха го 
извадили от прахта. (Шуорц 2008: 93) 

 

Старост, стареене 

Специфичното на стареенето е, че то 
по изключително безсрамен начин се 
изплъзва на диалектиката. Всичко се 
влошава и толкова. (Щайнер 2011: 73) 

*** 

Когато остареем, предстоящите неща 
започват да се случват, защото вече 
сме способни да повярваме в онова, в 
което преди сме се съмнявали, а дори 
и да не можем да повярваме, че е 
било, вярваме, че ще бъде. (Сарамагу 
2005: 275) 

*** 

... сега застигаше мъжете от рода си, за 
да поеме отново обикновената роля 
на най-възрастния, която винаги е 
най-краткотрайна. (Сарамагу 2007: 
57) 

*** 

Възрастният човек – всеки възрастен 
човек – е последно хранилище за 

образите на много хора. Когато 
почине, той отнася със себе си и 
цялото населяващо паметта му 
общество. (Ялом 2015: 157) 

 

Стереотипи 

И докато на плешивата глава и 
розовата лентичка се гледаше като на 
символи на смелостта и надеждата, 
ограниченият речников запас и 
стопяващите се спомени бяха знак за 
душевен смут и наближаващо 
полудяване. Болните от рак можеха 
да разчитат на подкрепата на 
околните. Алис очакваше да се 
превърне в аутсайдер. Дори 
добронамерените и образованите 
уплашено спазваха дистанция от 
псхичноболните. (Дженоува 2014: 
116-117) 

 

Страдание 

... може би нашите рани ни тласкат 
един към друг. Правят ни близки. 
Навярно страданието отваря очите за 
истината. За правилната оценка. 
Човек се научава да се бори за онова, 
което другите приемат като даденост. 
(Коубън 2008) 

*** 

... страданията ни се коренят не само в 
биологияния генетичен субстрат 
(както е според 
психофармакологичния модел), не 
само в борбата с потисканите 
инстинктивни стремления (както е 
според Фройд), не само в 
интернализираните значими 
възрастни, които може да не са 
проявявали към нас необходимите 
грижа и любов или да са страдали от 
неврози (според Теорията за 
обективните отношения), не само в 
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дисфункционалните модели на 
мислене (според когнитивно-
поведенческия модел), не само в 
отломките на забравени травматични 
спомени или в настоящи житейски 
кризи, касаещи кариерата или 
взаимоотношенията със значимите 
други, но също така – също така! – в 
конфронтацията със собственото 
съществуване. (Ялом 2015: 176) 

 

Страх 

Страхът е голяма сила, ако боравиш с 
него правилно. (Балдачи 2014: 40) 

*** 

... страхът е едно, а бездействието – 
друго. (Балдачи 2014: 111) 

*** 

С пребледнели лица те се гледаха. Те 
са стари приятели, съученици, но ето 
че страхът застана между тях, а със 
страха идва и недоверието. (Фалада 
2013: 199) 

*** 

Онзи, който не се страхува от нищо, е 
могъщ колкото този, от когото се 
страхуват всички. Фридрих фон 
Шилер. (Лустбадер 1993б: 146)* 

*** 

… безпричинният страх винаги се 
опитва да стане страх от нещо 
определено. (Ялом 2015: 27) 

 

Суета 

... да преодолееш суетата, не е 
скромност, още по-малко пък е 
смирение, то е суета във висша 
степен. (Сарамагу 2005: 300) 

 

Съдба 

- Съдба, естествено, има – каза Пай, - 
но съдбата не ви тласка в посока, 
която не желаете. Вие сте тези, които 
правят избора. Съдбата ви зависи от 
вас. (Бах 2014: 42) 

*** 

Невъзможно е да осъществите 
каквато и да е положителна промяна 
в живота си, докато не се освободите 
от убеждението, че пречката пред 
благополучието ви е някъде извън 
вас. Докато хвърляте отговорността 
върху несправедливите външни 
гактори – съпруг грубиян, 
взискателен началник, недобра 
наследственост, неустоими страсти – 
няма как да откриете решение за 
безизходицата си. Истината е, че вие и 
само вие мосите отговорността за 
ключовите аспекти на жизнената 
ситуация, в която се намирате, и само 
вие имате властта да ги промените. 
Дори при наличието на 
непреодолими външни ограничения, 
все още имате свободата да 
възприемете различна нагласа 
спрямо тези ограничения. 

Една от любимите фрази на Ницше е 
amor fati („Обичай съдбата си“). С 
други думи, създай си такава съдба, 
която ще обичаш. (Ялом 2015: 91) 

*** 

Отдавна бяха приели, че 
превратностите на съдбата не са 
нещо, от което да се страхуват. Човек 
дава най-доброто от себе си и се 
опитва да живее толкова добре, 
колкото е възможно. Всичко останало 
е в Божиите ръце. (Лекберг 2015: 58) 

 

Съзидание 

Не трябва ли да създадем, не трябва ли 
да станем, преди да се размножим? 
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Отговорността ни пред живота е да 
създадем нещо по-възвишено, не да 
развъждаме по-низшето. (Ялом 2013: 
214) 

 

Съзнание 

Самосъзнатостта е върховен дар, 
безценен като самия живот. Тя е 
всъщност онова, което ни прави хора. 
За жалост обаче плащаме за нея 
висока цена – съзнанието за нашата 
смъртност. Съществуването ни бива 
винаги помрачавано от знанието, че 
раждайки се, преминавайки през 
юношеството и достигайки зрелостта 
и разцвета на силите си, после 
неизменно ще трябва да повехнем и 
умрем. (Ялом 2015: 9) 
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Тайна, тайнственост 

Малко тайнственост възбужда, 
прекалено много – сковава. (Шмит 
2011: 14) 

 

Тоталитаризъм 

Малцината цивилни се губеха в това 
гъмжило, те бяха незначителни и 
скучни сред униформите, както 
цивилното население навън по 
улиците и във фабриките нямаше 
никаква стойност в сравнение с 
партията. Партията беше всичко, 
народът – нищо. (Фалада 2013: 114) 

*** 

- Всички ги е страх! – каза кафявата 
риза презрително. – А защо 
всъщност? Толкова е просто, трябва 
само да правят онова, което ние им 
казваме.  

- Ами защото те просто не могат да се 
откажат от мисленето. Все си 
въобразяват, че с мислене ще се 
оправят по-добре. 

- А трябва просто да се подчиняват. 
Мисленето е работа на фюрера. 
(Фалада 2013: 203 

*** 

„Мисълта е свободна“ – казваха си те, 
но би трябвало да знаят всъщност, че 
в тази държава дори и мисълта не 
беше свободна. (Фалада 2013: 363) 

 

Тяло, управление на тялото 

... петнайсетата му година го 
принудила да разгледа пред 
огледалото онова, което се случваше с 
него: всичко растеше във всички 
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посоки и в безпорядък, тук никнеха 
косми, там нещо си нарастваше както 
си пожелае, без никакъв контрол от 
негова страна... На седемнайсет беше 
принуден да приеме лицето и 
фигурата си като окончателни и 
разочаровано си бе казал, че с тях 
няма да стигне кой знае колко далеч, 
щеше да се наложи да бъде хитър, 
иначе... Затова бе развил ума си и 
енергията на онеправдания, беше 
станал жив, внимателен, култивиран, 
забавен, пълен с истории и анекдоти, 
които разказваше, за да заслепява в 
буквалния смисъл – да попречи на 
другия да го види. (Шмит 2015: 432) 
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Удовлетвореност 

Удовлетвореността е победа толкова, 
колкото и капитулация, и ако 
представлява разцъфването на 
желанието, тя подписва и неговата 
смърт. (Шмит 2015: 421) 

 

Учители, ученици, училище 

... най-добрият учител е този, който се 
учи от учениците си. (Ялом 2013: 308) 
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Ф 

 

Философия 

Разговаряхме за относителността на 
доброто и злото, за необходимостта 
да се освободим от обществения 
морал, за да можем да живеем 
морално, за религията на атеиста. 
(Ялом 2013: 34) 

*** 

Бяха богове, без да съзнават това. Все 
още не бяха докоснати нито от 
доброто, нито от злото (и точно на 
това се дължеше изключителната им 
обективност), но тези основни 
човешки качества вече ги чакаха зад 
леко открехнатата врата на зрелостта. 
(Лустбадер 1993б: 118)* 

*** 

Логиката обаче не е всичко в живота 
и не рядко именно предвидимото, 
което е такова, защото е най-
вероятният завършек на една 
последователност или просто защото 
е предварително известно, та 
казвахме, нерядко предвидимото, 
водено от негови си причини, в 
крайна сметка избира, за да се 
прояви, небивал завършек, както по 
отношение на мястото, така и по 
отношение на обстоятелството. 
(Сарамагу 2007: 215) 

*** 

... обстоятелството винаги може да 
породи нужда, но ако нуждата е 
належаща, трябва тя да създаде 
обстоятелството... (Сарамагу 2007: 
262) 

*** 

... дали се издигам до небесата, дали 
пропадам в бездните, аз не излизам от 
себе си и винаги възприемам само 

собствената си мисъл. Следователно 
светът не съществува сам по себе си, а 
само в мен. Следователно, животът е 
мой сън. Следователно, аз самият съм 
цялата реалност. (Шмит 2011: 10) 

*** 

... отричам само хипотезата за 
материя, онзи в известен смисъл 
задкулисен свят, независим от 
качествата, които ние възприемаме. В 
действителност светът е само усещане 
и няма как да избягаме от това. 
(Шмит 2011: 37) 

 

Финанси и бизнес 

... това изтънчено тяло с точни и 
пестеливи движения, говореше за 
друг свят, света на висшите финанси, 
света на ледените хищници, които 
дори когато убиват, остават 
изтънчени и любезни. (Шмит 2015: 
60) 

 

Фитнес 

Мястото бе прехвърлило цветовете си 
върху своите обитатели: жените, или 
поне онова, което носеше това име, 
сухи, костеливи, без гърди и без 
дупета, с тъмнокафява кожа на стар 
моряк, несъмнено придобит на 
висока цена в солариумите, носеха 
върху голото си тяло, което заради 
прекалено спортния си вид вече не 
будеше желание, флуоресциращи 
гащеризони... Колкото до мъжете, 
цялата им  мъжественост изглеждаше 
странно събрана в чифт прекалено 
развити гърди, макар да се опитваха 
да се оправдаят, като оставяха в 
шортите си или в долнището на 
анцуга си без опора да виси онова, 
което утвърждаваше 
принадлежността им към силния пол, 
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колкото до останалото, изглеждаха 
подути не знам от какво, от 
тренировки, от глупост или от 
претенция, и ставите на наедрелите 
им крайници оставаха единственото 
място по телата им, където за беда 
нищо не бе набухнало като суфле. От 
всичко това лъхаше щастливата 
вулгарност на малоумника, който се 
мисли за прав. (Шмит 2011: 104) 

 

Фотография 

Всъщност думата „човечен“ разваля 
фотографа. Кара го да осъзнае самия 
себе си, и рано или късно той 
престава да вижда света през 
обектива и започва да снима себе си. 
(Перес-Реверте 2007: 153) 

*** 

Да снимаш не човека, а неговата 
следа. Голия човек, който слиза 
надолу по стълбата. (Перес-Реверте 
2007: 179) 

*** 

В свят, в който ужасът се продава като 
изкуство, в който изкуството се 
ражда, за да бъде заснето, в който 
образът на страданието не извиква 
нито осъзнаване, нито съчувствие, 
военните фотографии вече нищо не 
струват. (Перес-Реверте 2007: 216) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Хазарт 

Има ли по-красиво калъфче за 
бижута за чувствата от опасността? 
Всеки път рискуваше да изгуби 
парите си, честта си, общественото си 
положение, само с един жест 
поставяше в опасност крехкото 
равновесие на живота си, а тази 
несигурност, вместо да я хвърли в 
ужас, й позволяваше да вкусва всеки 
път все по-силно чисто вълнение. 
Докато топката се въртеше, тя вече не 
беше на петдесет и пет, не живееше 
сама, не съжаляваше за провалените 
любови и заемаше центъра на света. 
Залогът ставаше космически: нейната 
воля се сблъскваше със случайността. 
Оплезваше се на съдбата. Щеше да 
докаже не, че непредвидимото не 
съществува, а че нейната воля, 
нейният интелект и нейното 
упорство ще победят слепите стихии. 
Никога сексът не би могъл да й донесе 
такъв световъртеж. Да спи с някого, 
означаваше да играе на дребно, дори 
под нивото на игралните автомати. 
(Шмит 2015: 201) 

 

Хаос 

Само изкуствено създадените и 
наложени правила, културата, 
развитието и лустрото на различните 
цивилизации държат човека далеч от 
самия него. Обществените обичаи, 
законите. Страхът от наказанието. 

... когато нещастието върне човека 
към хаоса, от който той в 
действителност произхожда, цялата 
тази цивилизована обвивка се 
разкъсва и той се превръща в това, 
което е бил или което може би не е 
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преставал да бъде: безмилостен кучи 
син. (Перес-Реверте 2007: 108-109) 

*** 

Сега, колкото повече се изостря 
нашата наблюдателност, толкова по-
ясен става за нас хаосът в природата. 
От половин век насам знаем, че 
истинските закони не могат да са 
линейни. В онези удобни системи, с 
които науката ни е замазвала очите в 
продължение на векове, малките 
промени и първоначалните условия 
не променят решението, но в 
хаотичните системи, щом отправните 
условия се изменят дори малко, 
обектът тръгва по различен път. Това 
естествено би било приложимо и за 
твоите войни, както и за природата, и 
за самия живот: земетресения, 
бактерии, съимули, мисли. Живеем 
във взаимодействие с целия объркан 
пейзаж, който ни заобикаля. Истина е 
обаче, че една хаотична система е 
подчинена на закони или правила. 
Нещо повече: има правила, които се 
основават на изключения или на явни 
случайности, които обаче могат да 
бъдат изразени със законите на 
класическата математика. В 
заключение на казаното до момента, 
приятелю, и преди да платиш 
сметката: в хаоса има ред въпреки че 
не си личи. (Перес-Реверте 2007: 118) 

 

Хомосексуалност 

Тъй като хомосексуалността е по-
рядко срещана, тя бива определяна 
като сексуалност повече, отколкото 
хетеросексуалността, и подтиква 
онзи, когото открие у себе си такава 
склонност да търси допир с кожа, да 
среща тела, чиста наслада, физическо 
изживяване на всяка цена и лесно да 
подминава сложността или 

значимостта на чувствата. (Шмит 
2015: 290) 
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Ч 

 

Човек, същност на човека 

... може би щастието не е достатъчно. 
Може би хората имат нужда да бъдат 
полезни. (Морел 2013: 33) 

*** 

За вечеря ме чакаше бира и... копнеж, 
гарниран с... отсъствие. (Щайнер 
2011: 23) 

*** 

Дадох живота си, за да стана човекът, 
който съм сега. Заслужаваше ли си? 
(Бах 2014: 5) 

*** 

Бихме ли се променили, ако знаехме 
какво ни очаква отвъд 
пространството и времето? (Бах 2014: 
6) 

*** 

Човешкото същество е един израз на 
живот, който носи светлина, отразява 
любов през всяко измерение, в което 
избере да се докосне, в която и форма 
избере да се въплъти. Човешкото не е 
физическа категория, Ричард, то е 
духовна цел. Не е нещо, което ни е 
дадено, а нещо, което трябва да 
постигнем. (Бах 2014: 156) 

*** 

Когато човек научи нещо, преди да го 
е изживял сам, той не винаги осъзнава 
веднага смисъла му. (Бах 2014: 171) 

*** 

- И изглежда, че накрая най-
изненадващо стигаш до тази 
проверка: „Гордея ли се със себе си? 
Аз дадох живота си, за да стана 
човекът, който съм сега! Заслужаваше 

ли си да платя тази цена?“ (Бах 2014: 
182) 

*** 

Невинността и простодушието имат 
свойството да обръщат естествения 
ред на нещата. (Балдачи 2014: 129) 

*** 

... фактът, че си преживял нещо, още 
не означава, че си го разбрал, нито 
дори че е останало в паметта ти. 
(Балдачи 2014: 185) 

*** 

Хората трябва да знаят, че имат 
стойност, това е сред най-важните 
неща в живота. (Фримансон 2014: 235) 

*** 

Да имаш някого, с когото да 
споделяш преживяванията, си е 
половината от удоволствието. 
(Фримансон 2014: 253) 

*** 

Тя е ограничена и духовно разорена 
жена. Не може да си позволи да 
загуби брат си заради друга жена. 
Съзнава, че Ницше е и винаги ще 
бъде нейният единствен източник на 
значимост. (Ялом 2013: 34) 

*** 

Аз не претендирам, че се занимавам с 
философия заради вас, докато вие 
докторе, продължавате да се 
преструвате, че вашият мотив е да ми 
служите, да облекчавате моите 
страдания. Подобни твърдения 
нямат нищо общо с човешката 
мотивация. Те са част робския 
манталитет, изкусно изграждан от 
пропагандата на свещениците. 
Направете по-дълбока дисекция на 
мотивите си! Ще откриете, че никой 
никога не прави нещо изцяло в името 
на другите. Всичките ни действия са 
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насочени към нас самите, с всички 
услуги целим да обслужим себе си, 
всяка любов е любов към собствения 
ни аз. (Ялом 2013: 134) 

*** 

... съблазанта е бягство, но не от 
опасността, а от безопасността... да 
живееш безопасно е опасно. (Ялом 
2013: 269) 

*** 

... научих, че е по-лесно да се справиш 
с лошата репутация, отколкото с 
лошата съвест. (Ялом 2013: 297) 

*** 

- Хората са това, което правят... – 
Нашите действия ни правят това, 
което сме. (Гребе, Треф 2013: 35) 

*** 

... какво значи да бъдеш, без да бъдеш 
това, което си... никой не може да 
съществува, без да е това, което е, 
няма мъж и жена изобщо, те 
съществуват само в това, което са и 
срещу което се бунтуват... (Срамаго 
2005: 262) 

*** 

... човек действително съществува 
само когато всичко зависи от неговата 
сила, когато остане само страхът, че 
тази сила няма да му стигне... 
(Срамагу 2005: 264) 

*** 

Няма нищо сложно в това да си 
умен... Сложно е да се отнасяш добре 
с хората. (Макдърмид 2014: 211) 

*** 

Огледалото и сънищата си приличат 
също като образа на човека пред 
самия себе си. (Сарамагу 2007: 35) 

*** 

... всеки човек е една вселена, както по 
отношение на трансцеденталното, 
така и по линия на иманентното... 
(Сарамагу 2007: 164) 

*** 

Дървото стене, когато го секат, кучето 
вие, когато го бият, човек пораства, 
когато го обидят. (Сарамагу 2007: 268) 

*** 

… да бъдеш човек не означава 
непременно да си разумно същество... 
Някои неща са истински, без 
значение дали съществуват или не. 
(Клаван 2006: 115) 

*** 

Той знаеше, че и най-почтените хора 
хитруват, и най-честните лъжат. Бе 
наясно, че завиждат на ближния си и 
в главата им се въртят грозни мисли. 
Знаеше, че са готови да говорят с 
часове за продажните си съседи и в 
същото време са слепи за собствената 
си продажност. И най-важното от 
всичко – можеше да приеме това във 
всеки от тях и във всички заедно, а 
също и в себе си. Нищо човешко не му 
бе чуждо, нищо човешко не го 
шокираше. (Клаван 2006: 116) 

*** 

Неопределеността на ситуацията 
дори я учеше да се стреми да 
удължава, вместо да съкращава, едно 
състояние, което може и да беше 
измамно, но не бе лишено от своите 
удоволствия. (Годуин 2010: 77) 

*** 

Някои хора са герои, а други от нас не 
са. В живота на всеки настъпва 
момент, когато той прогонва 
призрака на добрия човек, в който е 
можел да се превърне. (Шуорц 2008: 
64) 
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*** 

... повърхностен ум, чиято злоба 
заместваше духовността, но когото 
удоволствието да злепостави бе 
превърнало във внимателен 
наблюдател на другите (Шмит 2011: 
29) 

*** 

Хората съществуват с единствената 
цел да се измъчват и убиват едни 
други. Така е било преди, така е сега, 
така ще остане завинаги. Гьоте 
(Егеланд 2015: 61) 

*** 

Ние, хората, сме ужасно банални. 
Вярваме в нещо, защото ни се иска да 
го вярваме. В богове, за надвием 
страха от смъртта, в любовта, защото 
с нея животът изглежда по-хубав; в 
думите на семейните мъже, защото се 
надяваме да са истина. (Несбьо 2014: 
306) 

*** 

- Всички сме продажни. Просто 
искаме различна цена, за да се 
откажем от принципите си. В 
различна валута. Ти – любов, аз – 
наркотици. И знаеш ли... това те 
прави по-добър човек от мен. (Несбьо 
2014: 368) 

*** 

Всеки от нас изпитва силното 
желание да изрази почитта си към 
великия мъж, към великата жена... 
Може би точно това има предвид 
Ерих Фром в книгата си „Бягство от 
свободата“, когато говори за „жажда 
за подчинение“. Именно на основата 
на това желание възникват 
религиите. (Ялом 2015: 144) 

*** 

- Човешкото същество е извратено, 
Натан. Хората не търсят доброто, а 
тяхното си. Не искат доброто изобщо, 
а само тяхното собствено добро. 
(Шмит 2015: 289) 

*** 

... дребните изпитват удоволствие от 
пропадането на един силен. (Шмит 
2015: 476) 

*** 

Съдя постъпка, не човек. Човекът е 
повече от едно свое действие или една 
своя дума. (Шмит 2015: 516) 

*** 

... имаше остър език и не си 
поплюваше, а неговият начин да 
изтърпи човечеството беше да му се 
надсмива. (Шмит 2015: 614) 

 

Чувства 

Усещаше тъгата, която носи със себе 
си желанието – както неговото, така и 
на другите. (Клаван 2006: 54) 

 

Чужди/свои 

Омразата към чужденеца наистина 
въоражава няколко смелчаци, готови 
да умрат за една идея. (Мопасан 1980: 
9) 

*** 

Онова, което на теория ти се струва 
като точно определена граница 
между хората, се оказва малко по-
неясно, когато надничаш през чужд 
прозорец. (Шуорц 2008: 187) 
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