
АЗ ОСТАРЯВАМ ТАКА 
Когато прочетох темата за конкурса си спомних мисълта на Монтен 
„старостта... е една могъща болест, която се развива естествено и 
незабелязано”. „Господи – казах си, какво здравословно остаряване, 
когато си с болест на Бехтерев, когато физическата болка „се храни” 
с плътта ти и не спира да се опитва да погълне духа ти?”.  
При първия прочит на темата не си дадох ясно сметка, че я поставям 
само и единствено в нейния биологичен контекст. Там тя е 
безсмислена. Понятията „здравословно”, „остаряване”, „ревматично 
заболяване” – свързани по този начин – са взиамно изключващи се. 
Отдалечавани и обезсмисляни са от господството и доминацията на 
страданието и болката, от свиването на жизнения свят на човека 
само и единствено до тях. До зависимостта, до натрапваната роля на 
пациент, до тоталната медикализация, до... Не видях дълбокия 
смисъл на тази тема в нейните психологически и социални 
измерения. Онези, по-важните, истински смислените. 
„Проглеждането” започна с един много кратък разказ за музиканта 
Ицхак Перлман. Този гений, преболедувал детски паралич, на свой 
концерт, след мъчително изкачване до подиума, най-сетне седнал, 
оставил патериците, разкопчал ремъците, поддържащи отслабените 
крака, взел цигулката и... засвирил. Повел хората в царството на 
светлината. Но след първите звуци, съдбата решила друго – една от 
струните на цигулката се скъсала. Да свириш симфония без една 
струна?! Невъзможно. Може би, но не и за Перлман. Продължил да 
свири, променяйки, композирайки, адаптирайки музиката към 
своята „простреляна” цигулка. 
След края? Какво станало след края ли? Хората разбрали, че са 
станали свидетели на чудо. Титаничните усилия на музиканта им 
помогнали да победят по нещо в себе си. Перлман се усмихнал и 
скрoмно казал: „Знаете ли, понякога задачата на музиканта е да 
прави музика с това, което му е останало”. 
Да правиш музика с това, което ти е останало. Да бъдеш човек, 
въпреки болестта, болката и страданието и да намираш сили в себе 
си да подадеш ръка на човека до теб, за да постигне своите малки 
житейски победи. 
Неволно си спомних и друга приказка, която съм чувал. На 
олимпиадата в Сиатъл на старта на 100 метра гладко бягане застанли 
9 атлети – всички млади хора с различни физически и умствени 
увреждания. Прозвучал изтрел и... бягането започнало. Някъде след 



30-я метър едно от момчетата се спънало, направило залитайки 
няколко крачки и паднало. Заплакало. Другите атлети чули плача му, 
огледали се и спрели да тичат. Едно момиче със синдром на Даун 
приседнало до падналото момче, прегърнала го и попитала „Сега по-
добре ли си?”. След това всички заедно – и деветимата – пресекли 
финала рамо до рамо. Стадионът се „взривил” от аплодисменти.  
Дадох си сметка, че никога през живота си докато се борех с болката 
и бавно, но неумолимо настъпващите функционални дефицити, 
предизвикани от болестта на Бехтерев, не съм можел да тичам или да 
свиря. Имах само думите. И винаги над мен, когато болестта ме 
спъваше и падах или се късаше струна в душата ми, имаше 
приятелски протегната ръка – тази на неутолимия стремеж да зная. 
Ръката на знанието. Имаше добра дума. Аристотел, Монтен, Паскал, 
Ницше, Вебер, Дюркем или Хаджийски. Балзак, Достоевски, Дикенз, 
Вазов и хиляди други светли умове, бяха край мен и ми предлагаха 
своята прегръдка или нова цигулка. И аз винаги ставах и 
продължавах... продължавах да „свиря” малката и хаотична 
симфония на живота си. 
След години на съпротива срещу непрестанните опити на 
медицината да бъда „разчленен” на органи, системи и какво ли не 
още, започнах да поспирам и да се опитвам да помогна на този до 
мен, „другия”, „различния”, да се изправи и да продължи „да свири”, 
да бъде първа цигулка в собствения си живот. Нямаше значение, че 
изоставам.  
Имам само думите. Думите, за които Сартър казва, че са заредени 
пистолети. Претопявам ги и създавам мънички, глуповати и 
недодялани образи на надеждата, на съпротивата, скулпторки на 
знанието и опитите да го споделя с моите приятели – така остарявам 
здравословно с болестта на Бехтерев. Останалото – медицината, 
болестта, битката с болката и страданието, сякаш вече са 
второстепенни. Да остаряваш здравословно с ревматична болест е 
състояние на духа, не на тялото. В старостта, болестта и смъртта 
няма нищо красиво, нищо достойно. Красотата и достойнството са в 
нашите избори, които правим. И аз не мога и не искам да позволя на 
болестта и времето да ме победят и да ме направят невидим. 


