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Алкохолизъм 

В Академията вече се бяха 

примирили: репутацията на 

пияница беше своеобразна 

индулгенция. В Русия не се отнасят 

към никой порок толкова 

снизходително, колкото към 

пиянството. Всички пият – и царете, 

и архиереите, и академиците, дори 

говорещите папагали... (Улицка 

2017: 65) 

 

Аристократичност 

За да бъде човек наистина маркиз, 

трябваше да се роди такъв, 

независимо от парите си, помисли си 

тя, гледайки с презрение мъжа си, 

който, потънал в продъненото 

кресло, почти дремеше с 

безразличие, примесено с недоверие 

към гостенката. Перуката му не бе 

напудрена и бе занемарена, а косата 

му изглеждаше мръсна, грубите му 

ръце бяха скръстени и гъсто обрасли 

с косми. (Николова 2017: 13) 

 

Афоризми, максими, 

сентенции 

За повечето от нас... животът е 

поредица от дреболии. (Егеланд 

2012: 138) 

*** 

- Легни си с откачалка и ще станеш 

откачалка. (Кенеди 2007: 137) 

*** 

Никога не пресичай непознат мост 

на гърба на слон. Китайска 

поговорка. (Добс 2016: 13) 

*** 

„Да поощряваме промяната, докато 

подсигуряваме приемственост“. 

(Добс 2016: 30) 

*** 

Той работеше с уязвимост: да криеш 

собствената си, докато 

експлоатираш чуждата. (Добс 2016: 

41) 

*** 

Политикът няма приятели. (Добс 

2016: 48) 

*** 

Разбира се, че имам принципи. От 

време на време даже си ги спомням. 

(Добс 2016: 60) 

*** 

Той има две качества. Не мога да си 

спомня първото, а отдавна не съм 

виждал второто. (Добс 2016: 108) 

*** 

Изборите би трябвало да 

изкореняват бурените. Но не винаги 

успяват. А в една наследствена 

монархия дори няма смисъл да се 

надяваш. (Добс 2016: 126) 

*** 

Ако трябва да се избира между 

страха и слепия кураж, избирам 

парите. Всеки път. (Добс 2016: 147) 

*** 

Ако те гони лъв, не е нужно да го 

надбягаш. Всичко, което трябва да 

направиш, за да оцелееш, е да 

надбягаш останалите в компанията 

си. (Добс 2016: 155) 

*** 
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... благоприличието има кратък срок 

на годност в политиката. (Добс 2016: 

214) 

*** 

... лудост, в основата на която стои 

невежеството. (Райкс 2010: 231) 

 

Съвпадението е просто непълно 

познаване на фактите. (Райкс 2010: 

240) 

*** 

„Чуждо е само онова, което не е 

човешко“. Жан Жироду, Елпенор. 

(Шмит 2010: 5) 

*** 

... човек може да постигне повече 

дори и в най-дълбоката гадост. 

(Шмит 2010: 31) 

*** 

... по време на диктатура хората 

много се смеят, понеже смехът е 

животоспасяващ инструмент. 

(Шмит 2010: 31) 

*** 

Най-трудното в един спор е не да 

защитаваш определено мнение, а да 

го имаш. (Шмит 2010: 40) 

*** 

Само глупакът смята, че е 

единственият обитател на своя дом. 

(Шмит 2010: 40) 

*** 

... по това разпознаваме глупака: той 

никога не си противоречи. (Шмит 

2010: 41) 

*** 

Човек си мисли, че бяга от затвора, а 

носи решетките със себе си. (Шмит 

2010: 140) 

*** 

Онова, което придава сила на 

съществуването ти, е незнанието. 

(Шмит 2010: 184) 

*** 

... освен ако човек не е голям артист, 

той не може да превърне 

временното във вечно. (Шмит 2010: 

194) 

*** 

… потисканата, изтерзана любов 

винаги оставя пролука за надеждата. 

(Боланьо 2013: 194) 

*** 

... мълчанието е вид евгеника... 

(Боланьо 2013: 236-237) 

*** 

... съществува естествена граница за 

това, какво може да понесе човек. 

(Улсон 2016: 90) 

*** 

Новите предизвикателства създаваха 

нови навици. (Улсон 2016: 98) 

*** 

Само онзи, който сам не се опитва да 

се спаси, е обречен на провал. (Улсон 

2016: 116) 

*** 

Във всяка светица живее по една 

блудница. (Улсон 2016: 146) 

*** 

... няма по-голяма самота от това да 

живееш с чужд за тебе човек. (Улсон 

2016: 227) 

*** 

Човешката фантазия няма граници, 

когато иска да причини зло. (Улсон 

2016: 383) 

*** 
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В една битка няма нищо по-добро от 

това да познаваш противника си. 

(Улсон 2016: 411) 

*** 

Животът е детството на нашето 

безсмъртие. Гьоте. (Сантуш 2016б: 

11) 

*** 

Винаги целувай ръката, която не 

смееш да хапеш... (Сантуш 2016б: 37) 

*** 

Никой не струва повече от своята 

амбиция. Марк Аврелий. (Сантуш 

2016б: 81) 

*** 

Никой не си изкарва хляба с мечти. 

(Сантуш 2016б: 113) 

*** 

Съвпадението е предизвикано от 

бог, когато иска да скрие намесата 

си. (Сантуш 2016б: 352) 

*** 

„Можеш да си купиш уредите, но не 

можеш да си купиш таланта да ги 

използваш“. (Хоули 2016: 110) 

*** 

Трудно е да си тъжен, когато си полезен. 

(Хоули 2016: 303) 

*** 

... достатъчно грижи си имам да 

живея със собствените си грешки. 

(Сарамагу 2013: 18)* 

*** 

... скръбта и мълчанието са идеални 

партньори. (Картър 2010: 25) 

*** 

… всяко наблюдение по естеството 

си е интерпретация. (Кенеди 2017: 

78) 

*** 

Миналото има навика да бъде 

интересно... (Егеланд 2017: 78) 

*** 

„Мъдър е на мравката светът...” 

(Улицка 2004: 49) 

*** 

Саможертвата е мярката на всяка 

любов. (Шмит 2011: 44) 

*** 

... за да се умориш от нещо, трябва 

първо да си представиш нещо 

друго... (Шмит 2011: 63) 

*** 

Надеждата е обратната страна на 

носталгията. (Шмит 2017а: 222) 

*** 

... придобитото щастие се оказва по-

здраво от подареното щастие. 

(Шмит 2017а: 222-223) 

*** 

Количеството не скрива липсата на 

качество. (Шмит 2017а: 230) 

*** 

Боли ме човекът. (Шмит 2017а: 237) 

*** 

- Животът е трагедия, затова е по-

добре да го изживееш като комедия. 

(Шмит 2017а: 262) 

*** 

Спестени са ми всички дарби, освен 

тази да съм наясно с нещата. (Шмит 

2017б: 5) 

*** 

Завистникът плюе само по онзи, 

който стои по-високо от него. (Шмит 

2017б: 63) 
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Б 
 

Бедност 

Ексцентричността беше удобно 

прикритие за настъпващата бедност. 

(Добс 2016: 167) 

*** 

Знаеше какво е глад, но не знаеше 

какво е ситост, защото ситостта 

траеше кратко и досега не бе 

срещала нищо друго, което да е по-

кратко. Дори и слънцето светеше по-

дълго, а за него се говореше, че свети 

за малко. Затова дъвчеше бавно. 

Дъвчеше бавно и мислеше за 

залците като за цели файтони, които 

минават покрай небцето й с леко 

докосване и пълни с щастливи 

гласове... (Николова 2017:38) 

*** 

Сирачеството и гладът и студът 

изравняваха правата на децата на 

загиналите войници и на загиналите 

арестанти. (Улицка 2017: 26) 

 

Безраборица 

Каза, че всички били уморени – и 

сърбите, и жителите на Ода. 

Момчетата приличали на него. 

Живеели, за да работят и да се чукат. 

Това е всичко. Така били устроени. 

Сега, на осемнайсет или 

деветнайсет, трябвало да се чукат и 

да работят. Да се живее с тялото. Да 

се уморяваш и да се потиш. Но тук 

нямало нито работа, нито момичета. 

Бил наясно какво е да си безработен. 

Побъркваш се. Губиш почва под 

краката си. Губиш себе си. (Грютен 

2013: 24) 

 

Бизнес 

Тази игра се наричаше частни 

печалби, обществени загуби. 

(Престън 2015: 77) 

*** 

... този тип интриги му допадаха 

повече от разоряването на някоя 

инвестиционна банка с помощта на 

алго-търговия. Лансиг бе израснал в 

градска къща на Шейсет и девета 

улица, а баща му, както и бащата на 

неговия баща, бяха инвестиционни 

банкери. Лансиг-старши бе от онези 

заблудени души, които вярваха, че 

като правят пари, вършат Божието 

дело. Лансиг, от своя страна, 

вярваше, че като прави пари върши 

Своето дело. Това беше мръсен 

бизнес... ако се прави както трябва, 

разбира се. (Престън 2015: 162) 

 

Биография 

... за нея се беше лепнала... и 

биографията й – горчива, съветска и 

ужасна като непогребан покойник. 

(Улицка 2017: 409) 

 

Бог 

- Не може да се научи. Можеш да 

изучаваш езика на Църквите, езика 

на религиите, но не и езика на Бог. 

Не се намират билингви Бог-хора. 

(Шмит 2017а: 158) 
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Болест, болни, отношение 

към болния 

... тя се отнасяше към мен с киселата 

студенина на сестра, гледаща 

старец. Аз бях онази буца там на 

леглото, която трябваше да бъде 

хранена три пъти на ден, а през 

останалото време – пренебрегвана. 

(Кенеди 2007: 136) 

*** 

Много добре знаеше, както и всички 

ние, че по отношение на 

заболяването му съществуват много 

предразсъдъци. (Улсон 2016: 88) 

*** 

Опитвам се набързо да изпълня 

задълженията си на болен. Вече 

нищо не ми принадлежи, нито 

графикът ми, нито тялото ми, нито 

паметта ми, нито екскрементите ми. 

(Шмит 2017а: 47) 

 

Болка 

Болката се натрупва... и колкото по-

голяма е болката, толкова по-малка е 

случайността. (Боланьо 2013: 105) 

 

Бъдеще 

Лейла дръпва от електронната си 

цигара. Така изглежда бъдещето, 

Мисли си Скот. Вече пушим 

технологии. (Хоули 2016: 124) 

 

 

 

 

 

 

В 
 

Варварство 

Оттук започва варварството Саад, 

когато човек спре да се разпознава в 

другия, когато определя някои хора 

за по-низши, когато подрежда 

човешкия род по йерархия и когато 

изключва някои от човечеството. И 

докато има „хора, които имат право“ 

и „хора, които нямат право“, ще има 

варварство. (Шмит 2010: 249) 

 

Величие 

„Велик мъж е този, без който света би 

ни изглеждал несъвършен, защото 

определени постижения са 

възможни само чрез него, в неговото 

време и обкръжение, а иначе щяха 

да бъдат немислими; той е тясно 

преплетен в основния поток от 

причини и следствия“. Я. Буркхарт. 

Размишления върху световната 

история. (Краус 2016: 85) 

*** 

„Понякога на историята й хрумва да 

се съсредоточи в един-единствен 

човек, когото светът започва да 

слуша“. Я. Буркхарт. Размишления 

върху световната история. (Краус 

2016: 85-86) 

 

Вина, невинност 

Беше виновен единствено, че е 

заподозрян. (Шмит 2010: 19) 

*** 

...винаги невинните хора страдат от 

угризения на съвестта. Онези, дето 
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наистина причиняват страдания по 

света, не ги е грижа, докато онези, 

които се борят за доброто, ги гложди 

съвестта. (Лагеркранс 2015: 235) 

 

Време 

Със старостта относителното тегло 

на времето намалява. (Улицка @017: 

298) 

 

Възпитание 

Докато слушаше принцесата, той 

нито можеше да разбере, нито да 

оправдае тези, които бяха родени с 

всяка привилегия, а бяха постоянен 

срам за самите себе си. (Добс 2016: 

124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 
 

Гласуване 

Когато се затворят в къщите си или в 

кабинките за гласуване, благото на 

съседа им има много по-малко 

значение от това колко нова е колата 

им. Не можеш да изхраниш 

семейство или да заредиш резервоар 

с морал. (Добс 2016: 86) 
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Д 
 

Добро-зло, добродетели 

Единственото, от което злото се 

нуждае, за да тържествува, е добрите 

хора да не правят нищо. Едмънд 

Бърг. (Сантуш 2016а: 462). 

*** 

... всяка добродетел, освен в краткия 

миг на признание, е лишена от 

блясък и живее в тъмна пещера сред 

други обитатели, някои от които 

доста опасни... (Боланьо 2013: 51-52) 

*** 

... човек трябва да се надява на най-

доброто, но да се готви за най-

лошото... – но тогава трябва да си 

даваме ясна сметка кое би могло да 

бъде най-лошото. (Улсон 2016: 87) 

 

Душа 

- ...според Вас душата съществува, 

така ли? 

- Уви. Това е вечно кървяща и никога 

незарастваща рана. Може да се 

унищожи, но заедно с живота. 

(Шмит 2017б: 83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е 
 

Език 

„Помисли например повече за 

смъртта и ще бъде наистина чудно, 

ако при това не придобиеш нови 

представи, не опознаеш нови 

области на езика“. Витгенщайн. 

(Сарамагу 2013: 10)* 

*** 

Думите изразяват видимото, не 

невидимото, те разказват 

обикновения опит, никога 

необикновения. Мистиката се 

изразява само приблизително, чрез 

метафори, тя е обречена на поезия. 

(Шмит 2017а: 159) 
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Ж 
 

Жена 

- Да, да, руската жена е кобила с 

ташаци, всичко може тя, нищо не й 

се опира. (Улицка 2017: 32) 

*** 

Яся беше изпратена в 

сиропиталище, проявила безмерна 

жажда за живот, оцеляла в условия, 

като че ли специално създадени за 

бавна смърт на душата и тялото, и се 

изскубнала оттам благодарение на 

умението си максимално да се 

възползва от наличните 

възможности. (Улицка 2004: 44) 

*** 

Сигурно мозъчните ми гънки са под 

прави ъгли... съм предпазлива към 

теории, окъпани в тестостерон 

(Шмит 2017а: 58) 

 

Живот 

В Тибет беше научил, че животът е 

непрекъсната промяна и 

страданието се състоеше в 

неспособността да приемеш тази 

жестока истина. Животът е промяна. 

Ако искаше да оцелее, да се съвземе, 

ако желаеше втори шанс, трябваше 

да повярва в това. (Сантуш 2016а: 70) 

*** 

С униние помисли, че Нортън 

греши, когато твърди, че любовта, 

бившият съпруг и всичко 

преживяно с него остават в 

миналото. Нищо не остава в 

миналото. (Боланьо 2013: 54). 

*** 

... от тази сплав от праисторически 

скали се получаваше нещо подобно 

на живак или американско огледало, 

казваше гласът, тъжното 

американско огледало на 

богатството и бедността, на 

непрестанните и безсмислени 

преображения, огледалото, което се 

носи по морската шир с платна, 

издувани от болката. (Боланьо 2013: 

232-233) 

*** 

... животът е велик учител. Но само 

ако сме истински готови да се 

отърсим от своите самозаблуди и 

илюзии. (Кенеди 2017: 23) 

*** 

... животът е странно нещо. Няма 

значение колко добрини си 

направил, нито на колко хора си 

помогнал. Грешките ти те измъчват 

до последния ден. (Картър 2012: 49) 
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З 
 

Забрава 

Всяка репутация е по-добра от 

забравата. Нямам намерение да ме 

забравят и не ме интересува дали ще 

ми прощават. (Добс 2016: 219) 

 

Закон 

За да заобиколиш закона, трябва да 

го познаваш... (Картър 2012: 377) 

 

Знание 

... в бизнеса, както и в живота, да 

знаеш, преди да предприемеш 

нещо, беше от първостепенно 

значение. (Сантуш 2016б: 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 
 

Идеи 

Но тези идеи, усещания или 

халюцинации имаха и своята добра 

страна. Те превръщаха чуждата 

болка в лична памет. Превръщаха 

болката, която е продължителна, 

естествена и винаги надделява в 

лична памет, която е човешка, 

краткотрайна и винаги се измъква. 

Превръщаха страховития разказ за 

неправди и издевателства, несвързан 

вой без начало ни край, в добре 

построена история, която 

неизменно включва възможността за 

самоубийство. Превръщаха 

бягството в свобода, дори ако 

използваш свободата само за да 

продължиш да бягаш. Превръщаха 

хаоса в ред, макар и с цената на това, 

което обикновено наричаме здрав 

разум. (Боланьо 2013: 214) 

 

Избор 

- Човек винаги има избор. Въпросът 

е дали е достатъчно смел, за да 

избира. (Егеланд 2012: 302) 

 

Изкуство 

- Виждате ли, човек има склонност да 

прави нещата специални... – Хората 

имат естествена слабост към всичко, 

което намират за красиво, и се 

смущават от грозното. Намират 

красота в нещата, които внасят 

хармония в живота им и смисъл в 

начина, по който виждат света – от 
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изгледа към величествената верига 

до обикновените цветни листенца 

през пролетта. (...) 

- Изкуството принадлежи към 

специална категория... Без 

съмнение, изправени срещу 

природата, човешките существа  да я 

съзерцават. Виждат света такъв, 

какъвто е, и се очароват от всичко, 

което не ги заплашва... 

- Изкуството не е естествено явление, 

то е дело на човешката ръка. 

Изкуството е продукт на човека, 

когато той се опитва да надмогне 

животинската си същност и от 

творение да се превърне в творец... 

(Сантуш 2016б: 239). 

*** 

... предметът придобива естетическа 

стойност на едно по-високо стъпало 

на човешкото съществуване. 

(Сантуш 2016б: 241) 

*** 

- ... Това означава, че съществува 

тясна връзка между красотата и 

доброто, както между злото и 

красотата. Ако нещо ни заплашва, то 

изначално е  грозно. А 

величествените явления, които не 

представляват опасност за нас, 

винаги са прелестни. 

- Това доказва нещо, в което винаги 

съм вярвал – отбеляза арменецът. – 

Красотата е неделима част от 

доброто. 

- Красотата вече е свързана и със 

смисъл... Съпреживяването на 

красотата ни кара да вярваме, че 

светът има цел, нещата изпълняват 

определената им роля и заемат 

определеното им място. 

(...) 

- ... красотата е проявление на 

божественото... (Сантуш 2016б: 297-

298) 

*** 

Изкуството съществува не в самото 

произведение, а в ума на този, който 

го гледа. (Хоули 2016: 283) 

 

Икономика 

Но е необходимо да се направи още 

нещо, което правителството не е 

успяло или не е искало да промени – 

например да работи за по-

експедитивна и ефикасна съдебна 

система, да намали значително 

бюрокрацията в страната, да се бори 

с корупцията чрез ефективно 

законодателство, да поддържа 

стабилни и опростени данъчни 

закони за по-дълго време... с две 

думи пакет от реформи, способни да 

направят условията за инвестиции 

привлекателни и сигурни. Коя 

чужда фирма ще поиска да 

инвестира в Португалия и да създаде 

работни места, ако вижда, че 

данъците ще глътнат печалбата, че 

ще са нужни четири години, за да 

получи разрешително, че ще трябва 

да наеме архитекти и инженери, 

които са приятели на 

управляващите или на автократите, 

за да получи одобрение на 

проектите си и че ако трябва да съди 

някого, ще трябва да се влачи 

петнадесет години по съдилищата? 

Никой няма да вложи пари в такава 
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държава! Страхът от промяна и 

негативните настроения към 

португалските предприемачи още 

повече затрудняват изхода от 

сегашната ситуация. Нещо повече, 

самите предприемачи са слаби и не 

особено амбициозни – плод на 

лошата образователна система. 

(Сантуш 2016а: 134) 

*** 

- Според стария икономически 

постулат – каза Фелипе – 

нежизнеспособното не бива да се 

подкрепя. (Сантуш 2016а: 137) 

*** 

- С избирането на президента 

Рейгън реториката на свободния 

пазар и регулацията преживяла нов 

и могъщ подем. Идеята била проста: 

пазарите се справят добре и сами, 

правилата възпрепятстват работата 

на свободната икономика. 

Регулацията не е решение, а 

проблем – пазарът трябва да е 

абсолютно свободен. Махнете 

правилата! 

- Има някаква логика... 

- Логика, която само наивник би 

признал! – отвърна категорично 

Томаш. – Представете си, че няма 

закон, който да забранява 

убийствата. Какво би станало 

тогава? Гладен мъж вижда старица 

да излиза от супермаркета и я убива 

на улицата, за да изяде покупките й. 

Хората щяха да се избиват за щяло и 

нещяло. Точно за това е забранено да 

убиваш. Законите ни разграничават 

от зверовете. Те са регулация, 

създадена, за да попречи на дадена 

система да бъде поразена от късо 

съединение. Глупаво е да мислим, че 

не е необходимо да забраняваме 

убийствата, защото убийците могат 

да се регулират сами. Това няма да 

проработи... Дори в природата има 

закони. Законите са регулатор... 

Щом вселената, природата, животът, 

обществото и дори спортът се 

нуждаят от правила, за да 

функционират, защо пазарите 

трябва да са изключение и да не 

бъдат регулирани? В това няма 

никакъв смисъл! (Сантуш 2016а: 206) 

*** 

- Данъкоплатци ли? Какво е това! 

Когато сме в управлението Аксел, 

всички пари, до които имаме достъп, 

ни принадлежат. Принадлежат ни! 

Това за данъкоплатците е за пред 

глупаците. Парите са наши и ние си 

ги харчим както намерим за добре. 

- Точно така е! – съгласи се 

ентусиазиран французинът. Ако 

парите не достигат, се намаляват 

заплати, вдигат се данъци, 

уволняват се хора – прави се, каквото 

е необходимо... 

- ... Освен всичко, такива проекти 

впечатляват електората. Ако 

намесим и публично-частните 

партньорства, сметката ще дойде 

след няколко години. Това ще ми 

позволи да кажа, че португалската 

държава всъщност ще плати много 

малко и други глупости от този род... 

(Сантуш 2016а: 421) 
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Имиграция, емиграция 

Роден съм някъде, където не 

трябваше, поисках да замина оттам, 

поисках статут на имигрант и 

пропадах от една самоличност на 

друга: имигрант, просяк, незаконно 

пребиваващ, без документи, без 

права, без работа, а единствената 

дума, която ме определя в момента, е 

нелегален. Паразит би било твърде 

щадящо. Използвач също. 

Измамник още повече. Не, 

нелегален. Само нелегален, Добре 

дошъл никъде. Навсякъде чужденец. 

В някои дни имам усещането, че 

ставам чужденец дори спрямо 

човешкия род... (Шмит 2010: 9) 

 

Инвалидност 

Вече беше от повече от двайсет 

години в манастирите и знаеше, че 

всички непълноценности – 

умствени, физически, нравствени – 

са разпространени изключително 

много и че тъкмо здравите и 

пълноценни хора са по-скоро 

изключение от печалното правило 

за общата световна болест. (Улицка 

2017: 87) 

 

Интелигентност 

... на всички ни се иска да говорим 

прости, ясни, решителни неща, 

които да ни убедят да поднасяме 

истината на части. А всъщност 

колкото повече човек развива своята 

интелигентност, толкова повече 

губи тази амбиция, започва да 

разбулва сложната си същност и да 

осъзнава напреженията, които носи. 

(Шмит 2010: 41) 

 

Истина 

Когато хората казват истината, 

цялата истина, онази, която идва 

отвътре, от сърцето, очите им 

грейват някак особено, с пламък на 

невинност, който се отразява в гласа 

им и му придава една необикновено 

искрена нотка, една убедителна 

сула, която никой не може да 

пренебрегне. (Фосум 2016: 197) 

 

История 

... може да става дума за един, малко 

или много „естествен“ и необратим 

процес, в който се формира ново 

съзнание за самото време: колкото 

по-далеч във времето се намират 

старите времеви пластове, толкова 

повече те потъват в сумрака на 

спомените, за да бъдат обвити 

накрая в нощта на всеобщата памет. 

(Краус 2016: 10) 

*** 

„Очарованието на историята и 

нейния енигматичен урок се крие в 

това, че от век на век нищо не се 

променя, но въпреки това всичко 

изглежда съвършено различно“. 

Олдъс Хъксли. (Сантуш 2016а: 203) 

*** 

... той вече не беше просто човек, а за 

добро или лошо, историческа 

фигура. А дали мястото му в 

историята щеше да бъде само 

бележка под линия или цяла глава, 

само времето щеше да покаже. (Добс 

2016: 42) 
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К 
 

Катастрофа 

- С други думи, ми казвате, че съм 

ходеща катастрофа. (Кенеди 2017: 

13) 

 

Книги, четене 

От този ден придобих вкус към 

четенето или към свободата – което е 

едно и също... (Шмит 2010: 21) 

 

Красота 

Не пожелавам на никого да живее от 

детството в един дом с красота. 

Когато я виждаш рядко, красотата 

озарява всета. Срещана всеки ден, тя 

наранява, пари и отваря рани, които 

никога не зарастват. (Шмит 2017б: 

15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 
 

Лидер, лидерство 

Лидерството е качество, което се 

състои в това да си способен да 

правиш огромни гафове и никой да 

не ти търси отговорност за тях. (Добс 

2016: 213) 

 

Любов 

Проблемът беше, че основата на 

любовта им бе погрешна. Тази смес 

от страст и привличане в най-

добрия случай можеше да бъде 

определена като несполука, а в най-

лошия като катастрофа. Нима 

можеше да има любов за цял живот 

само въз основа на физическо 

привличане. Нима можеше да се 

запази физическото привличане, 

когато празникът се превърне във 

всекидневие, а тялото, което е било 

приказно царство, се превърне в 

познато до болка помещение. (Улсон 

2016: 353) 

*** 

- Ти ми даваш радост и свобода, 

Денис. Когато съм с тебе, мога да 

дишам. Не познавах смисъла на 

любовта, преди да те срещна. 

Никога не бях мислила за това… не 

разбирах… но сега зная, че за мен 

любовта значи да бъда с теб, да 

дишам заедно с теб… (Кронин 1960: 

82)* 

*** 

... за първи път срещаше насладата 

от подчинението... Тя се отдаваше, 
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отдръпвайки се от себе си. (Шмит 

2011: 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 
 

Майка, майчинство 

„...Дори и най-посредствената майка 

и най-нищожната майчина любов, 

макар и пропита с майчински 

егоизъм, е истински гигант в 

сравнение с цялата синовна обич на 

света“. Бисмарк. (Краус 2016: 18) 

*** 

... майките съществуват, за да 

изтриват екзистенциалната самота 

от това да си личност. (Хоули: 141) 

 

Медицина, специализация 

Опитвали ли сте се някога просто да 

отидете на лекар? Няма такова 

нещо. Има кардиолог, дерматолог, 

ендокринолог, гастроентеролог. 

Живеем във века на 

специализациите. (Райкс 2010: 9) 

 

Минало 

... миналото не може да се промени, 

но може да се промени отношението 

към него. Белезите са доказателство 

за това къде си бил, а не за къде си се 

запътил. (Улсон 2016: 410) 

 

Монархия 

Кралската институция се крепи на 

семенната течност и ласкателствата 

– и горе-долу това е. (Добс 2016: 106) 

 

Морал 

- Защото съм тук, за да се грижа за 

хората, а не просто за да имам 

работа! Защото светът може да се е 
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обърнал с главата надолу, но аз поне 

все още знам какво е важно за мен и 

какви са отговорностите ми! Защото 

в крайна сметка имам достойнство и 

знам, че животът е много повече от 

това да продаваш душата си за шепа 

жълти стотинки. (Сантуш 2016а: 453) 

 

Мотиви, мотивация 

Нищо не бе в състояние да мотивира 

по-добре хората от желанието им за 

отмъщение. (Престън 2015: 221) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 
 

Насилие 

Има връзка между невежеството и 

насилието. Насилието ми се струва 

отчаян стремеж да се спасиш от 

несигурността. Онези, които удрят, 

искат да има право да не бъдат 

опровергавани. Желаят да избегнат 

въпросите. Държат да знаят. 

Нещастниците искат мрамор там, 

където тече само вода. Те избягват 

положението на човека, защото в 

него има повече въпроси, отколкото 

отговори. (Шмит 2017а: 163) 

*** 

- Така заключавам, господин Тролие, 

че насилието е патология на 

познанието. Вместо да приеме 

ограниченията на ума си, 

фанатикът отказва да не знае онова, 

което не знае, а предпочита да 

приеме субективните си възприятия 

за обективна истина. Насилието се 

появява, когато човекът отхвърли 

своите ограничения. 

- Харесвам това определение: 

насилието като патология на 

несигурността. 

- Или като империализъм на 

глупостта. (Шмит 2017а: 164-165) 

 

Наука 

„Науката без религия е куца. 

Религията без наука е сляпа“. А. 

Айнщайн (Хоули 289) 
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О 
 

Общество 

Общественият живот е като кош за 

пране – бързо се препълва с кирливи 

ризи. (Добс 2016: 242) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 
 

Памет 

Работата на човешкия мозък е да 

подрежда всички данни от 

заобикалящия ни свят – гледки, 

звуци и аромати, в смислена 

последователност. Това е паметта – 

внимателно напасната история, 

която съчиняваме за собственото си 

минало. Но какво се случва, когато 

кулата на подробностите се срути? 

Градушка върху ламаринен покрив. 

Светулки, просвятващи във всички 

посоки. Какво се случва, когато 

животът ти не може да бъде 

преведен на езика на линейния 

разказ? (Хоули 2016: 51) 

 

Пари 

... при определено ниво на доходите 

летенето е просто друг начин да си 

останеш у дома. (Хоули 2016: 6-7) 

 

Партийност 

Наеха една голяма вила край 

Звенигород – беше на някакъв бързо 

издигнал се адмирал, наказан за 

дребната си простъпка във вид на 

кражба в особено големи размери с 

почетно заточение в Канада на 

длъжност военен аташе. (Улицка 

2017: 42) 

 

Позор 

- С позор се живее – заяви тя. – Ако е 

твоят собствен. Всеки може да носи 

позора си, стига да притежава 
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достойнство и сила. Има и по-лошо. 

Много по-лошо, но от как съм се 

родила, нашето семейство е 

съумявало да го избегне. (Холт 2012: 

244) 

 

Политика 

„Политиката е умението, щом чуеш 

стъпките на Господ през световната 

история, да скочиш и да опиташ да 

се хванеш за някое крайче на 

мантията му“. Бисмарк. (Краус 2016: 

35) 

*** 

… дадена ситуация  никога не 

трябва прибързано да се разглежда 

като окончателна... всяко положение 

и всяка ситуация са принципно 

отворени и подлежат на бърз обрат, 

ако се действа умело. (Краус 2016: 41) 

*** 

… разглеждането на въпроса, дали 

трябва да господства правото, 

мъдростта или добродетелността, 

един, няколко човека или 

мнозинството, „е в сферата на 

философските спекулации“. Докато 

практическата политика „работи на 

първо място с простия факт“, че 

„властта сама по себе си се изразява 

в това кой може да я упражнява. 

Защото да господстваш означава да 

упражняваш власт, а да упражнява 

власт само Този, който притежава 

власт. Тази пряка зависимост между 

власт и господство формира 

основния принцип на всяка 

политика и е ключ към цялата 

история“. (Краус 2016: 63) 

*** 

... политическите процеси възникват 

и се развиват много комплексно и в 

пряка зависимост от конкретната 

ситуация, за да може да се реагира 

на тях чрез „принципи“. И ако 

самият той признава борбата срещу 

революцията като един от 

движещите мотиви на 

политическата си дейност, то 

причината за това е не някакъв така 

да се каже „вечен“ политически 

принцип, не и защото разглежда 

революцията като истинско „зло“, а 

защото – той знае това от 

преживяното през 1848 г. – всеки 

преврат застрашава ценния за 

страната му политически, социален 

и обществен ред. Накратко казано, 

Бисмарк се е научил да разглежда 

самия себе си не като консервативен 

политик на принципите, а като 

политик на реалностите, който е 

призван да служи преди всичко на 

интересите на собствената си страна. 

В този смисъл доводите, които 

излага пред Герлах, са всъщност 

доводи в подкрепа на рационалното 

срещу традиционното в политиката. 

(Краус 2016: 70-71) 

*** 

Склонността да се въодушевяваш от 

чужди национални стремления, 

особено когато те са във вреда на 

собствената ти родина, е опасно 

политическо заболяване, чието 

географско разпространение за 

съжаление се ограничава в 

Германия“. (Краус 2016: 95) 

*** 
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Голямата политика изисква не 

просто реакция на 

предизвикателствата или справяне с 

актуалните проблеми, а преди 

всичко формиране на настоящето. 

(Краус 2016: 134) 

*** 

„Политиката не е наука, както си 

въобразяват господа професорите, 

тя е изкуство, тя е точно толкова 

наука, колкото скулптората и 

живопистта“ Бисмарк. (Краус 2016: 

135) 

*** 

Успешният политик се отличава с 

прозорливост и реалистичен поглед 

за необходимото, за интересите на 

страната си, а не за своите собствени 

чувства и предпочитания. Това 

Бисмарк повтаря непрестанно. 

„Личните чувства на омраза и любов 

се подчиняват на интересите на 

отечеството. Дори кралят няма 

право на чувства“. 

(...) В края на живота си Бисмарк 

твърди, че „задача на политиката е, 

възможно най-точно да  предвиди 

това, което други хора биха 

направили при дадени 

обстоятелства. Тази дарба рядко е 

вродена в такава степен, че да не се 

нуждае от известен професионален 

опит и познаване на хората, за стане 

ефективен“. (Краус 2016: 136-137) 

*** 

Бисмарк е водил политика, която 

той самият определя с 

неизползвания днес израз 

„conjectural politic”. Тя може да бъде 

описана като изкуството да се правят 

прогнозни оценки на 

случайностите. А ако е необходимо 

да се вземат под внимание възможни 

алтернативи, то това едва ли е 

възможно без прецизен поглед върху 

„предположенията“, т.е. върху 

възможностите, случайностите и 

непредвидимостите. 

Качество, допълващо мисленето в 

алтернативи в „conjectural politic” е 

изкуството да се чака. То е много 

важно, защото «ние бихме могли да 

бутнем стрелките на часовника 

напред, но от това времето няма да 

тръгне по-бързо.Умението да чакаш, 

докато обстановката се развива, е 

предпоставка за практическата 

политика“... Специфичното 

изкуство на чакането се състои в 

това, да не се губи търпение, да не се 

притъпява вниманието, да не се 

подценяват „предположенията”; но 

преди всичко, и това би било най-

лошото, да не се пропусне мига, в 

който да се уловиш за пеша на 

палтото на бога, преминаващ през 

историята – реплика на Бисмарк, 

станала пословична. (Краус 2016: 

141-142) 

*** 

Ъркарт можеше лесно да се усмихва 

и да влиза в непринуден разговор 

като всеки политик; той владееше 

интелектуалната отчужденост на 

академик, както и способността да се 

отпуска, присъща на човек, 

упражнявал уменията си да 

манипулира и ако се налага, да 

мами, а кралят не притежаваше нито 

едно от тези качества. (Добс 2016: 28) 
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*** 

Политическите принципи са като 

жените в един харем. Трябва да ги 

обличаш, трябва редовно да ги 

показваш и трябва от време на време 

да отделяш на една от тях специално 

внимание. Но никога не трябва да 

харчиш време и пари за тях, иначе 

ще започнат да те обсебват. (Добс 

2016: 81) 

*** 

... колкото до бездомните... трудно е 

да влезеш в списъщите на 

избирателите с адрес като „Кашон 

№ 3, Редица 2, Безистен“. Те не са 

логичен приоритет. 

- Някои хора биха определили това 

като цинично. 

- Ако искате морална преценка, 

повикайте проповедник. Аз 

анализирам, не съдя. Във всяко 

общество има разделение. Не 

можете да направите така, че всеки 

да е доволен, и е загуба на време да 

се опитвате... Важното е да е доволно 

мнозинството, да повярват, че са от 

правилната страна на разделението. 

(Добс 2016: 86) 

*** 

Трите най-разрушителни сили в 

политическия живот са консенсусът, 

компромисът и копулацията. (Добс 

2016: 91) 

*** 

- Денят, в който едно правителство 

стане безпристрастно и започне да 

се отнася еднакво с приятелите и с 

враговете си, е денят, в който губи 

всичките си приятели. (Добс 2016: 

103) 

*** 

Поддържа ли той възгледа, че е по-

скоро тревожно, отколкото 

похвално, че все повече хора карат 

ролс-ройс по улиците, докато хората 

с увреждания нямат условия да се 

движат с инвалидните си колички, и 

все още са неспособни да хванат 

автобус № 57? (Добс 2016: 113) 

*** 

- Политиката касае придобиването и 

използването на властта. Това е 

сурова, безжалостна арена. Не е 

място за един крал. 

(...) 

- Не чух да споменавате за морал в 

политиката, г-н министър-

председател. Да не би да съм го 

пропуснал? 

- Моралът, сър, е монологът на 

нещастните и неощастливените, 

отмъщението на неуспелите, 

наказанието за тези, които са 

пробвали и са се провалили или 

които никога не са имали куража да 

опитат. (Добс 2016: 233) 

*** 

... ембаргото е най-добрият да се 

накаже вече нещастният народ и да 

се засилят позициите на неговите 

управници. Цимент за мъката! Бетон 

за укрепване на диктатурите! Преди 

ембаргото Правата на човека не бяха 

спазвани в Ирак, по време на десетте 

години на ембаргото беше същото, 

но към това се прибавяха и 

невъзможността да се изхраним, 

трудността да се лекуваме, 

разрастването на полиомиелита, 

увеличените кражби и развитието 
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на корупцията. С отнемането на 

пълната власт на деспота и 

следователно на пълната му 

отговорност, ембаргото 

оневиняваше Саддам... сръчните 

политици, които осъдиха народа ни 

да страда още повече, ще остареят, 

сигурен съм в това, всеки в своята 

страна, заринати с почести и 

награди за хуманитарната си 

дейност, а сънят на който ще се 

радват, никога няма да бъде смутен 

от спомена за ужасите, които 

предизвикаха и за които нищо не 

знаят. (Шмит 2010: 24-25) 

 

Потребности 

Каква трагедия е, когато новото 

умение, новата потребност е вече 

узряла вътрешно, а времето е 

пропуснато, светът не е отговорил на 

тези потребности. И тогава имаме 

срив, пълен блокаж... (Улицка 2017: 

152) 

 

Право 

С хайка ошлайфани юристи човек 

безнаказано може да открадне 

каквото си ще. Адвокатите са 

биячите на нашето време. 

(Лагеркранс 2015: 113) 

 

Принципи 

Принципите са добри на хартия и 

като мисловни упражнения. Но се 

запитайте: колко важни щяха да 

бъдат тези принципи, ако ножът 

беше опрян до вашето гърло? 

(Егеланд 2012: 196) 

 

Приятелство 

Приятелството винаги е сложно 

уравнение – особено приятелство, в 

което отрано е постигнато 

споразумение истината да не бъде 

захаросвана. (Кенеди 2017: 21) 

 

Производителност 

- Производителността се отнася до 

стойността на продукта на труда, а 

не до обема на работата. 

Португалците например работят 

повече от германците, но са по-

малко продуктивни. Защо? Защото 

докато на един португалец са му 

необходими тридесет дни работа, за 

да произведе сто бутилки вино по 

десет евро едната, един германец за 

двадесет дни произвежда един 

мерцедес. Само че мерцедесът 

струва сто хиляди евро, а стоте 

бутилки вино – хиляда. Тоест 

въпреки че е работил десет дни по-

малко, германецът е по-

продуктивен, защото произведеният 

от него продукт струва повече от 

този на португалеца. 

- Точно така – съгласи се Фелипе. – 

Значи, за да развиваме икономиката, 

трябва да увеличим 

производителността, тоест да 

произвеждаме неща с по-висока 

стойност за международния пазар. 

Проблемът е, че образователната ни 

система е неефективна, с много 

ниски показатели на успеваемост в 

математиката. Затова кадрите, които 

се появяват в сферата на науката и 

технологиите, не са достатъчно 

квалифицирани. 
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- Да, и държавата подпомага само 

нетъргуемия сектор, докато 

търгуемите блага, от които се правят 

пари, са изоставени... (Сантуш 2016а: 

135-136). 

 

Професии 

... в Чили военните се държаха като 

писатели, а писателите – за да не 

остават по назад – се държаха като 

военни; политиците пък 

(независимо от боята) се държаха и 

като писатели, и като военни, а 

дипломатите – като малоумни 

херувими, докато лекарите и 

адвокатите се държаха като крадци 

(Боланьо 2013: 252) 

 

Психика, психология 

Реакциите ни пряко зависят от 

обстоятелствата около събитието и 

от психологическото ни състояние в 

определения момент. (Картър 2014: 

76) 

*** 

Дори много силни хора не могат да 

бъдат много силни през цялото 

време... (Картър 2014: 76) 

 

Пустиня 

Това беше истинската опасност на 

пустинята: че празнотата й 

изостряше пълзящите в теб 

съмнения. (Кенеди 2017: 35) 

 

 

 

 

Р 
 

Различие 

Знам, че изглеждам различно. 

Повечето се опитват да се 

преструват, че няма нищо. Но едва 

ли госпожа Фелдберг е виждала 

много албиноси. 

Сигурно е помислила, че съм 

демон... 

Научих се да живея с това. Да не 

обръщам внимание на прякорите, 

смеха, погледите. (Егеланд 2017: 68) 

 

Религия 

„Не ми се вярва тази необикновена, 

фантастична вселена, безкраят на 

времето и пространството, 

различните животни, различните 

планети, всички тези атоми в своето 

движение и прочее, цялата тази 

сложна съвкупност, да са просто 

една сцена, на която бог наблюдава 

човешките същества и тяхната борба 

между доброто и злото, както твърди 

религията. Сцената е прекалено 

голяма за тази драма“. Ричард 

Файнман. (Престън 2015: 220) 

*** 

В основата на повечето днешни 

общоприети религии е страхът от 

силата на жените. Доктрините на 

съвременната църква са пълни с 

истории за сирени, вещици и 

магьосници, които правят 

заклинания по пълнолуние. И 

всичко това е толкова нелепо, защото 

древните артефакти показват, че 
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хората първо са се прекланяли пред 

богинята-майка или Земята. (Райкс 

2010: 231) 

*** 

„Колкото повече напредва 

духовната еволюция на 

човечеството, толкова по-сигурно 

ми се струва, че пътят към 

истинската религиозност не минава 

през страха от живота и страха от 

смъртта или през сляпата вяра, а 

през стремежа към разумно 

познание“. А. Айнщайн (Хоули 2016: 

289) 

*** 

Църквата, господин министър-

председател, толкова е свикнала с 

вечните отговори, че не си я 

представям да дава други, Дори 

действителността да им 

противоречи. От самото начало ние 

друго не правим, освен да 

противоречим на действителността, 

и ето ни тук... веднага бих наредил 

да се пусне в обръщение нова теза, за 

отложената смърт, Без повече 

обяснения, От църквата никога не се 

е искало да обяснява каквото и да 

било, другата ни специалност, освен 

балистиката, е чрез вярата да 

обезвреждаме любознателния дух... 

(Сарамагу 2013: 18-19)* 

*** 

... светите писания придобиваха 

смисъл, защото добиваха плът. 

(Шмит 2011: 27) 

*** 

Религиите започват като 

божествени, свършват като човешки. 

Като цяло институциите, както 

цивилизациите, се носят към своето 

изчезване, защото времето ги 

изпразва. С остаряването формата 

придобива по-голямо значение от 

основанието, съдържащото става по-

важно от съдържанието. Това 

наричаме декаданс. (Шмит 2017а: 

163) 

*** 

- Никой не е защитен от глупостта. 

Никой не е защитен от 

интелигентността. Във всяка от 

религиите мързеливият ще открие 

онова, което търси, най-лошото. Във 

всяка от религиите внимателният 

ще открие онова, което не е търсел, 

най-доброто. (Шмит 2017а: 237) 
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Секс 

... викаше силно и сладострастно, а аз 

грухтях, нещо непознато дотогава. 

Ако някой минаваше покрай 

прозорците и се осланяше само на 

звуците, сигурно би се хванал на бас, 

че вътре се сношават котка и прасе. 

(Шмит 2017б: 71) 

*** 

... останах да се излежавам, защото 

леглото е най-доброто място, за да 

върне човек някои хубави спомени. 

(Шмит 2017б: 74) 

 

Слава 

„Славата подхожда повече на 

мъртвите..., тя е дреха назаем и 

прави живите смешни“. (Шмит 

2917б: 185) 

 

Смърт 

Никой не се бои от мрака, който ни 

е обхващал, преди да се родим. 

Въпреки това изпитваме сковаващ 

страх от пропастта, която ни очаква 

след смъртта. А каква е разликата? 

(Егеланд 2012: 11) 

*** 

Смъртта не беше интелектуална 

идея. Беше екзистенциална черна 

дупка, животинска загадка, 

едновременно проблем и решение, а 

скръбта, която пробуждаше, не 

можеше да бъде поправена и 

прескочена като изгоряло реле, 

можеше да бъде само изтърпяна. 

(Хоули 2016: 97) 

*** 

Една самолетна катастрофа... е 

неизчислима трагедия, която 

показва крайната ограниченост на 

човешкия контрол върху Вселената 

и смиряващата сила на 

колективната смърт. (Хоули 2016: 97) 

*** 

Ако смъртта се състои в това да не 

означава нищо в очите на другите, аз 

вече я практикувам. Ако приживе 

съм мъртвец, пред когото не полагат 

цветя. За да ми донесе известен 

покой, смъртта трябва да излекува 

страданието, че не означава нищо. 

(Шмит 2017а: 53) 

 

Социология 

Анкетите на общественото мнение 

не са обективен анализ. Те са 

новини. Ако даден редактор иска да 

задейства  изданието, наема хора 

като теб, за да направят някои 

проучвания. Той знае какви 

отговори му трябват и с какво 

заглавие ще излезе, просто има 

нужда от малко статистика, за да 

замирише на достоверност. 

Анкетите са оръжията на 

гражданската война в мирно време. 

Те могат да убият едно 

правителство, да покажат 

ценностите на една нация, да 

установят, че обичаме 

палестинците, или че мразим 

ябълковите сладкиши. (Добс 2016: 

18) 
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*** 

- Не мога да ви кажа кой би спечелил 

подобна война. Но мога да ви 

помогна да я водите. Анкетите са 

оръжия, понякога много мощни 

оръжия. Задаваш верния въпрос в 

точния момент, получаваш 

правилния отговор, пускаш го на 

пресата... Ако правилно си 

планираш кампанията, можеш да 

обявиш опонента си за победен още 

преди да е разбрал, че има война. 

(Добс 2016: 87) 

 

Страх 

- Най-много ни плаши онова, което 

ни убягва. Уплахата се храни с 

неизвестното... Ужасът, това е да не 

разбираш нищо. (Шмит 2017а: 246) 

 

Спасение 

Никой, нито ти, нито аз би могъл да 

спаси баща ти от него самия. 

(Кенеди 2017: 16) 

 

Съдба 

Съдбата е вплетена в музиката на 

случайността. Неочаквана среща, 

импулсивно решение... и ето че 

съдбата поема със своя собствена 

интригуваща инерция. (Кенеди 

2017: 11) 

 

 

 

 

 

 

Т 
 

Тежест 

Както и очаквах, най-много 

трудност създаде големият казах. 

Тежеше почти колкото статуята на 

свободата и затова при 

преместването му бяха необходими 

лебедка, мускулна сила и подходящ 

набор от цветисти изрази. (Райкс 

2010: 35) 

 

Трагедия 

Трагедията е драма, която не можеш 

да понесеш да съживяваш в мислите. 

(Хоули 2016: 123) 

 

Труд, работа 

Работата ми харесваше – защото 

отнемаше цял ден, убиваше времето. 

Минаваме през живота си и се 

преструваме, че трудът ни има 

някакво висше предназначение – 

нещо отвъд материалните цели като 

покри, облекло и храна. Но, в края 

на крайщата, всъщност работим, за 

да си запълним времето, да избягаме 

от сблъсъка с тъй оскъдното 

значение на съществуването си. 

Стой зает, стой стресиран – и не ти се 

налага да разсъждаваш над празното 

безсмислие на престоя си тук, на 

тази планета. Или над задънената 

улица, в която си попаднал. 

Задънена улица, в която, в крайна 

сметка, със сигурност сам си се 

наврял.  
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... трудовата заетост служи и като 

аналгетик срещу тъпата болка от 

брачния живот. (Кенеди 2007: 123-

124) 

 

Търговия 

В това е геният на търговията, синко: 

да разбереш, че можеш да измъкнеш 

толкова пари от богатите, колкото и 

от бедните. (Шмит 2010: 2014) 

 

Тяло 

Ледената вода го събуди, главата му 

се проясни, тялото му се върна към 

обичайната си роля на негов 

съюзник. (Холт 2016: 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 
 

Урбанизация 

 

- Разликата между теб и другите 

смотаняци във вестника е, че ти 

наистина имаш интуиция. 

Вътрешно чувство!... И това 

вероятно е, защото си мило 

провинциално момиче. Не си 

израстнала в метрополия, където 

парите движат всичко и глупостите 

водят маратона... Ние жителите на 

големите градове, сме забравили 

какво е интуиция, вътрешно чувство 

и какво означава да вършиш нещо 

само защото много го обичаш. 

(Картър 2010: 161) 
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Ф 
 

Физическа и социална среда, 

общество, описания 

Смирение заменяше планинското 

буйство на река Опо, прясната вода 

се смесваше със солена и без по-

нататъшни протести, се вливаше във 

фиорда. (Грютен 2013: 9) 

*** 

Градският център си живееше 

живота както и през най-обикновен 

ден. Едни излизаха в отпуска, други 

се връщаха... И наблюдаваха 

съненото градче през прозорците си. 

Днес обаче се бе променило. По 

покривите и стените на къщите 

пълзяха сплетни. Слухове и мнения 

се бяха пръснали навсякъде. Скоро 

думите щяха да влязат през 

прозорците и да изпълнят 

помещенията. (Грютен 2013: 12) 

*** 

... когато зората си надига дупето от 

леглото. (Райкс 2010: 38) 

*** 

Носеше мъхеста шапка борсалино, 

грубо, сиво спортно сако с бели 

топки за голф вместо копчета, 

кафява риза, жълта връзка, сиви 

фланелени панталони с басти и 

обувки от алигатор с екстравагантни 

бели бумбета. В горния джоб на 

сакото му се диплеше ефектна носна 

кърпа от същата лъскава жълта 

материя като връзката. В корделата 

на шапката му бяха затъкнати 

няколко разноцветни пера, но в 

действителност те едва ли му бяха 

нужни. Дори на „Сентрал авеню“ – 

не от най-скромно облечените 

улици в света – той биеше на очи, 

като въшка на чело. (Чандлър 1981: 

11-12) 

*** 

... шапката й бе с дъно колкото чаша 

за уиски и периферия, в която 

можеш да загърнеш седмичното си 

пране. (Чандлър 1981: 96) 

*** 

Едно слънчево зайче се подхлъзна на 

ръба на бюрото и падна безшумно 

на килима. (Чандлър 1981: 51) 

*** 

... над всичко се сипеха лъчите на 

ослепителното слънце, а сгушени в 

тази необикновена, благодатна 

топлина, хората работеха, 

безделничеха, клюкарствуваха, 

роптаеха, мамеха, молеха се, любеха 

и живееха. (Кронин 1960:1)* 

*** 

Селско общество в края на една от 

многото задънени улици на живота. 

(Егеланд 2017: 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Х 
 

Характер 

Всички... са педерасти, всички 

жители на тая скапана страна са 

педерасти, всички, без изключение, 

веднага се оставят да ги измамят, 

веднага се продават, веднага си 

свалят гащите, дори ако им кажеш 

да си свалят само часовника. 

(Боланьо 2013: 223) 

 

Хумор 

- Имате странно чувство за хумор. 

- Не странно, просто без задръжки. 

(Чандлър 1981: 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч 
 

Човек, отношения 

Имах си меко, процъфтяващо 

коремче и гадна тлъста топка под 

брадичката. Русата ми като пясък 

коса беше прошарена. Под очите ми 

имаше постоянни тъмни петна от 

преумора, сложна плетеница от 

железопътни линии се изкачваше 

към слепоочията ми. Изглеждах 

уморен, преситен, отегчен. (Кенеди 

2007: 12) 

*** 

Но мен не ме влече да изследвам 

горните предели на 

журналистическата обвивка. 

Харесваше ми да се шляя по средата, 

из стратосферата – защото никога 

нямаше опасност някаква амбиция 

да ме закове на едно място. (Кенеди 

2007: 13) 

*** 

Беше сигурно два метра и десет. 

Целият мускули. Дънков 

комбинезон без риза. Глава като 

мутирал карфиол. Ръце като 

дънери. Тъмни, непроницаеми очи. 

И ръкостискане, след което се 

нуждаех от физиотерапия. (Кенеди 

2007: 94) 

*** 

... когато прекрачих прага всеки, 

който работи на „Даунинг Стрийт“ 

се беше подредил в коридора: от 

най-висшия държавен служител до 

чистачите и телефонистите, може би 

бяха двеста души. Посрещнаха ме с 
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такъв ентусиазъм, че почти очаквах 

да хвърлят букети цветя. Толкова 

въодушевени аплаузи – той 

въздъхна. – Започнах да се 

главозамайвам, но тогава си 

спомних, че само час преди това по 

същия шаблон те са изпратили моя 

предшественик към забвението. 

Членовете на тази тълпа сигурно ще 

ръкопляскат и на собствените си 

погребения. (Добс 2016: 42) 

*** 

Преструваме се, че сме господари на 

живота си, но липсата на родители 

не ни дава нищо друго освен 

самотата на хора, оставени на 

произвола на съдбата си. (Сантуш 

2016б: 9) 

*** 

Твоята безкомпромисност кара 

хората да се чувстват нищожни. Със 

самото си съществуване ти им 

напомняш до каква степен са се 

продали и колкото повече се 

прославяш, толкова по-мизерни 

изглеждат те самите, а в такива 

случаи има само един начин да се 

защитят: като те повалят в калта. 

Злословията им възвръщат частица 

от достойнството, поне те така си 

въобразяват. (Лагеркранс 2015: 101) 

*** 

Една ръка, в която можех да седна, се 

подаде от мрака и така ме сграбчи за 

рамото, че го смачка. (Чандлър 1981: 

13) 

*** 

Шапката му, поне два номера по-

малка, е била напоявана обилно с 

пот от този, комуто е ставала по 

мярка. Кацнала бе горе долу там, 

където е мястото на 

ветропоказателя. Яката му 

прилягаше добре, подобно на 

конски хамут... Над закопчаното му 

сако се мандахерцаше връзка, черна 

връзка, завързана с чифт клещи на 

възел, голям колкото грахово зърно. 

(Чандлър 1981: 151) 

*** 

... другите, мислещите, 

съзидателните, изобщо онези, които 

струват нещо, винаги се ограждат с 

някаква своя защитна полоса, със 

зона на отчуждение... Наистина 

парадокс! Най-тежките обиди са 

тъкмо защото най-близките по 

между си хора прокарват външните 

и вътрешните радиуси на личността 

си по различен начин. (Улицка 2017: 

188) 

*** 

- Не, нещастнико! Роб, това все още е 

твърде много! Робът има съзнание! 

Робът иска да се освободи! Не, искам 

да станеш нещо по-малко от роб. 

Обществото ни е така устроено, че е 

по-добре да бъдеш вещ, отколкото 

съзнание. Искам да се превърнеш в 

моя вещ. Тогава най-сетне ще бъдеш 

щастлив! Ще се разтвориш в 

истинско блаженство. (Шмит 2017б: 

76) 

*** 

Порокът е признак за човешка 

принадлежност... Тъгата е още едно 

доказателство за човешка 

принадлежност. (Шмит 2017б: 82-83) 
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*** 

Между бащата и дъщерята 

съществуваше солидарността на 

великите и различни хора: нямаше 

нужда да си говорят, за да се 

разбират, единият започваше 

движението, другият го 

довършваше. (Шмит 2017б: 91) 

*** 

Можеш да скриеш името, произхода 

и травмите си, това не пречи на 

другите да живеят. Ако ги скриеш от 

себе си, това пречи на теб да живееш. 

(Шмит 2016: предна корица)  

*** 

Опорите ми поддаваха и вървях през 

гробище на мъртви възгледи, сред 

гробовете на някогашните ми 

разбирания, без да знам какво да 

мисля. (Шмит 2016: 52) 

 

Чувства, емоции 

Колкото и добре да е осведомен 

човек, чувствата замъгляват 

преценката и мнението му. (Картър 

2014: 44) 

*** 

... няма нищо по-забавно от това да 

гледаш как хората се разпалват от 

чувствата си. Проблемът е, че това 

отнема обективността. Замъглява 

преценката. Отваря вратата за океан 

от грешки. (Картър 2014: 176) 

*** 

Възхищението от чуждия триумф 

никога няма мярка..., защото е 

завистливо и упътва погрешно. 

(Николова 2017: 15) 

 

 

Щ 
 

Щастие 

Защо ти е да прахосваш живота си в 

преследване на щастието, когато 

единственото неподправено 

блаженство, което някога вкусваш, е 

мимолетно и случайно: душ след 

горещия ден, цигара с такъв вкус, че 

се чувстваш сякаш най-сетне си се 

сблъскал с пълното спокойствие. 

Така де, за миг-два. (Кенеди 2007: 12) 
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