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СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНАТА  

На основата на моите етнографски и 
автоетнографски наблюдения сред хората с 
болест на Бехтерев в продължение на 42 
години, както и на някои непредставителни 
данни от проучвания на Българското 
сдружение на хората с болестта на Бехтерев 
(фиг.1), може да се твърди, че днес се 
наблюдава процес – макар и доста бавен – 
на феминизация на болестта. Това не е 
доказано твърдение, а само хипотеза, която 
предстои да се отхвърли или потвърди. 

Данните за разпределението на участниците 
в проучването по пол показват, че 
съотношението мъже-жени с болест на 
Бехтерев – членове на БСБББ, е между 1,5:1 
до около 2:1. 

На пръв поглед в тези данни няма нищо 
странно и смущаващо, още повече, че 
„извадката” на проучването не е 
представителна за генералната съвкупност: 
хора с болест на Бехтерев в България. Ако 
обаче тези данни бъдат поставени в 
контекста на утвърденото в научната 
медицинска литература и в медицинските 
сайтове мнение по въпроса, според което 
съотношението мъже-жени с болест на 
Бехтерев в България е 3:1 до 4:1, ще се 
види, че вероятно тук има проблеми. Още 
повече, че данните от края на 60-те години 
на ХХ век говорят за съотношение мъже-
жени с болест на Бехтерев 10:1[1]. Може би 
наистина протича именно процес на 
феминизация на болестта на Бехтерев. 

Фиг.1. Разпределение на респондентите по 
пол (в %)

 

Защо е важно да се изучи феномена 
„феминизация” при болестта на Бехтерев, 
или – ако отсъства този процес, да се изучат 
„феминистките” аспекти на болестта на 
Бехтерев?  

Смята се, че при жените болестта протича – 
като правило – по-леко, отколкото при 
мъжете. Практиката обаче съвсем не 
потвърждава подобна теза. Наличието на 
хронична физическа болка, появата, 
трайното, невъзвратимо и задълбочаващо се 
състояние на функционални дефицити 
( а н а т о м и ч н и ,  ф и з и о л о г и ч н и  и 
биофункционални измерения на болестта), 
предизвикват много по-негативни 
последици върху живота на жените, 
отколкото върху живота на мъжете, върху 
цялостната им житейска ситуация, начин и 

СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНАТА    

доц. д-р Божидар Ивков 

ФЕМИНИЗАЦИЯ НА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ. 

ФАКТ ИЛИ ИЛЮЗИЯ? 
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качество на живот, обусловени от здравето 
(социални измерения на болестта). 

Същнос тта  на  з або ляване то  и 
предизвикваните от него функционални 
дефицити най-често водят до ограничаване 
и/или отпадане на възможностите за 
изпълнение на присъщи за съответната 
възраст, пол, образование и квалификация 
социални роли и извършване на ежедневни 
дейности. Освен това уврежданията и 
дефицитите при болестта на Бехтерев са 
видими, а процесът на инвалидизация и 
състоянието инвалидност са биологически 
активни, т.е. съпроводени са с 
непрекъсната, хронична физическа болка с 
различна сила.  

Ако жената изпада в подобна ситуация, 
това заплашва много по-силно целостта на 
семейството и/или партньорските 
отношения, отколкото това би се случило, 
ако мъжът е с болест на Бехтерев. Освен 
това самото развитие на болестта, 
използваните методи за лечение и 
наличните функционални дефицити могат 
силно да редуцират или направо да 
е лиминират  ( в  крайни с лучаи ) 
репродуктивните възможности на жената – 
нещо, което почти не се наблюдава при 
мъжете. Така биологичните проблеми и 
различия започват да се трансформират в 
социални проблеми и неравенства. 

Измененията във външния вид на тялото на 
жена с болест на Бехтерев могат да заличат 
не само възможностите за създаване на 
семейство, но и въобще силно да редуцират 
възможностите за влизане в и поддържане 
на интимни отношения с всички 
произтичащи от това негативни социални и 
психологически последици. 

Не на последно място функционалните 
ограничения и хроничната физическа болка 
могат да се превърнат във фактори за по-
голяма зависимост на жената от социалното 
обкръжение в сравнение с мъжа. Например 
такива нормални, често извършвани 
механично, действия в ежедневието от 
здравата жена като обличане на бельо, 
дрехи или поддържане на добра хигиена, 
могат да се превърнат в изключително 
изпитание при наличието на функционални 
дефицити и силна хронична физическа 
болка. 

Поставени в социокултурен контекст, 
функционалните дефицити и силната 
хронична физическа болка се превръщат в 
много по-силно действащи фактори по 
посока на етикетиране, стигматизиране и 

дискриминиране на жените, отколкото това 
може да се наблюдава при мъжете. 
Променената женска фигура влиза в много 
по-силно и ярко противоречие с налаганата 
от масмедиите матрица и стандарти за 
женска красота, отколкото това се случва 
при мъжете.  

И накрая промените в тялото на жената с 
болест на Бехтерев много по-силно и 
всеобхватно, отколкото при мъжете, 
демонстрират нежелания, но натрапен от 
болестта, опит „Аз не мога” сред 
потенциалните й партньори, при които 
доминира опитът „Аз мога”.  

С други думи тук се сблъскваме с много 
ярък пример как биологични различия, 
поставени в своя социален контекст, 
придобиват статуса на тежки, със значими 
последици за личността, семейството и, в 
крайна сметка, за обществото джендър 
неравенства.  

За съжаление на тези процеси не се обръща 
никакво внимание от страна на 
съвременната медицина, още по-малко от 
съвременната социална политика.  

 

БЕЛЕЖКИ 

[1] В „Наръчник по вътрешни болести” от 
1968 година (под редакцията на проф. А. Р. 
Пухлев, проф. Н. Г. Попов и доц. П. И. 
Горбанов), издаден от тогавашното 
държавно издателство „Медицина и 
физкултура”, се казва, че „...мъжете 
заболяват по-често от жените в отношение 
10:1” (с 698). 
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ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА НЕСПОСОБНОСТТА / ИНВАЛИДНОСТТА  

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА НЕСПОСОБНОСТТА / 
ИНВАЛИДНОСТТА  

Елена Ярская-Смирнова[1]  

СОЦИАЛНО КОНСТРУИРАНЕ НА ИНВАЛИДНОСТТА[2] 

Социалните представи за инвалидността 
могат условно да се разделят на два типа. 
Първата гледна точка – ще я наречем 
традиционна – започва обяснението на 
инвалидността с констатацията на 
органична патология или дисфункции, 
приписвайки на хората с променени 
възможности[3], статуса на девианти и 
стига до извода за необходимостта от 
тяхното поправяне или изолация. Да 
разгледаме няколко примера за такива 
представи. 

Съветите за хора с променени 
възможности, публикувани в списанието 
„Социална защита”, транслират позициите 
на властимащото здраво мнозинство, което 
не очаква от човека с променени 
възможности друг образ, освен като човек 
„с ярко изразено уродство”, „имащ 
признаци за деформация на личността не 
само поради своята външност, но и поради 
неспособността да създаде семейство”, като 
човек „постоянно намиращ се у дома си”, 
чието поведение понякога „носи в известна 
степен животински характер” (Левченко 
1995). Що се отнася до здравите хора, те 
„неправилно се отнасят с хората с 
променени възможности... ободряват ги и 
като твърдят, че физическият недостатък 
няма да попречи на общуването им с 
другия пол, те не разбират, че... за болния 
човек би било далеч по-полезно да общува 
със себеподобните си...”. Авторът съветва, 
че „преди всичко детето с увреждания 
трябва да се научи на правилни форми на 

контакт и отношение със себеподобните 
си”. Изразът „себеподобните” маркира акта 
на типизация, основанието за социално 
изключване. Типизацията се извършва на 
основата на предубежденията и 
негативните стереотипи, според които 
нормалността трябва да бъде ясно 
ограничена, гарантирана, ако не със 
самоочевидността на общеприетите 
стандарти, то по насилствен начин от 
страна на социалните институции. 
Социалните институции извършват 
типизация на хора, отношения, обекти, за 
да контролират и гарантират устойчивостта 
на властовите отношения. 

В много отношения между хората с 
променени възможности, родителите на 
деца с увреждания и специалистите се 
изгражда по принцип властова йерархия и 
за това пише например Джанет Рийд (Read 
1991). В нашите интервюта с майки на 
деца с увреждания (Ярская-Смирнова 1997) 
разказите на жените за взаимодействията с 
медиците представят картината на това 
как отношенията между овластения 
(лекаря) и обезвластения, безсилния 
(майката), продуцират ситуация на 
изключване: 

„...Невропатоложката, при нея бяхме на 
отчет. Та тя каза, че детето не й харесва, 
трябва да го наблюдава. Наблюдавахме се в 
продължение на три месеца, а за три 
месеца тя още дори и диагноза не ни беше 
поставила. Каза, че на четвъртия месец ще 
определи точно какво му е. На четвъртия 
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месец тя постави диагнозата: той има ДЦП, 
това е (пауза). Не знаех какво е това и тя ми 
каза, че това е диагнозата – ДЦП – инвалид 
за цял живот. И тези думи ми каза: не 
харчете излишно пари за него, той е 
съвършено безнадежден, не ви съветвам да 
ходите където и да било. И когато излизаше 
от кабинета, представяте ли си какво ми 
беше, такива думи. Казвам й, а с него 
какво, не може ли поне с нещо да се лекува. 
И тя казва, е, давайте му аминолон (пауза). 
Та това е, това са буквалните й думи. Това е 
всичко, с това си тръгнах от кабинета...”. 

Схемата „диагноза на патологията – 
депривация от информация – сепарация” 
напомня на триадата на забраната в 
класическата логика на цензурата, която 
Фуко представя в качеството й на една от 
основните черти на властта: изявление, че 
дадено нещо не  е  разрешено, 
предупреждение за неговото изказване, 
отрицание на неговото съществуване 
(Foucault 1978: 84). Всички тези форми на 
забрана са свързани помежду си - всяка от 
тях е едновременно условие и резултат за 
другата. Така диагнозата буквално поставя 
забрана на детето, отказвайки му социална 
интеграция, при което лекарят се явява в 
качеството на агент на социалната норма, 
контролиращ, надзираващ и наказващ. Той, 
сякаш заповядва „затворете се и не 
излизайте”, а това, за което трябва да се 
мълчи, се отдалечава от реалността като 
някакво табу. „Това е всичко”, като че ли 
сигнализира за завършване на процедурата 
по изключване. 

Втората гледна точка обяснява феномена 
инвалидност от позициите на теорията на 
социалния конструкционизъм. От тази 
гледна точка състоянието на човешкия 
организъм може да бъде възприето по 
различен начин от самия човек и от 
обкръжаващите го и да има различни 
последствия за участниците във 
взаимодействията в зависимост от техния 
пол и възраст, културни традиции и 
социални условия, т.е. от контекстта на 
разглежданата ситуация. Ако това е така, 
то инвалидността може да се разбира не 
само като физиологическа патология на 
организма, дефект на външния вид или 
поведение на човека, но и като социално 
определение, „етикет”. Този етикет – 
знанието за инвалидността – може да бъде 
поставен на човека от някаква конкретна 
социална система, в която даденото 
състояние е прието да се счита за 
отклонение от нормата. Изменяйки 

социалното обкръжение, преминавайки в 
друга социална група, можем да снемем от 
себе си този етикет или да го заменим с 
друг, който в по-малка степен ще 
ограничава нашите възможности. 

Този подход представлява за нас особена 
важност, доколкото позволява да се 
представи инвалидността не като статично 
състояние, а като процес на ограничаване 
(на промяна във – бел.прев.) на 
възможностите, при което катализираща 
роля се приписва на конкретната социална 
среда. Да разгледаме, с някаква степен на 
допускане [4], случая на умствена 
изостаналост. Джейн Мърсър провела през 
60-е години на ХХ век изследване в 
интернат, където живеели млади 
американци с умствена изостаналост. 
Простият анализ на отчетните карти 
показал, че в интерната, след преминаване 
на известен срок на лечение и обучение, 
оставали пациенти от семейства с висок 
социален статус, а представителите на 
бедните, слабообразовани слоеве, най-често 
от етнически малцинства, не само се 
завръщали при родителите си, но освен 
това създавали свои семейства и работели. 

Обяснявайки причините за това положение, 
Дж. Мърсър (Mercer 1970) отбелязва, че 
семействата се различавали, първо, по това, 
доколко определението на родствениците 
им за умствена изостаналост съвпада с 
официалния етикет (диагнозата, поставена 
от лекаря и социалното съдържание на 
диагнозата, признато от доминантната 
култура); второ, по степента на увереност в 
това, че пациентът е способен да се 
променя; трето, по силата на очакванията, 
че човекът ще може да живее извън 
интерната и, доколкото това е възможно, да 
изпълнява ролята на самостоятелен 
възрастен; четвърто, по това на кого е 
принадлежала инициативата детето да се 
изпрати в институция – на официалния 
експерт, на лекаря или на самите родители. 
Семействата с висок образователен и 
икономически статус, като правило, сами 
довеждали детето в интерната, доколкото 
тяхното определение на ненормалността 
съвпадала с официалната диагноза, която 
у твърждава  невъ зможността  з а 
самостоятелен живот, здравословно 
общуване и развитие. „Нискостатусните” 
семейства, напротив, изразявали своето 
несъгласие, когато лекарят поставял 
диагнозата и съветвал детето да се отправи 
в институция. Жена от латиноамерикански 
произход заявила, че макар синът й да не 
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умее да чете и пише, той е абсолютно 
нормален: та самата тя не е грамотна. В 
такива семейства, като правило, 
диагностиката на умствената изостаналост 
или други нарушения в развитието на 
детето, се случват с голямо закъснение. 

Доколко тези изводи са справедливи за друг 
социокултурен контекст? 

В тази връзка ще се позовем на резултатите 
от анкетирането на петдесет родителя и сто 
специалиста (педагози и студенти от 
завършващия курс от дефектоложкия 
факултет), проведено от нас в края на 1997 
г. и началото на 1998 година в Саратов [5]. 
Интересуваха  ни  различията в 
дефинициите  на  родителите  и 
специалистите на целите на общото и 
с п е ц и а л н о т о  о б р а з о в а н и е .  Н а 
респондентите се предлагаше да отговорят 
на въпросите „Защо всички деца трябва да 
учат?” и „Защо трябва да учат децата с 
умствена изостаналост?”, като наборът от 
алтернативи в отговорите беше идентичен и 
в двата случая. Родителите на обучаващите 
се в училища-интернати деца с умствена 
изостаналост практически отговориха 
еднакво и на двата въпроса. Според тях 
всички деца, в това число и децата с 
умствена изостаналост, трябва да учат, за 
да усвоят културата на своята страна и тази 
на целия свят; да бъдат като всички; да 
бъдат полезни на обществото. 

По-голямата част от специалистите 
признават тези цели за верни само за 
децата ,  които  с е  о бучават  в 
общообразователното училище. От гледна 
точка на специалистите децата с умствена 
изостаналост се обучават преди всичко, за 
да получат навици за самообслужване и 
самостоятелност, необходими им като 
възрастни хора (93%), за да разберат какво 
е добро и какво е лошо (97%), за да могат да 
получат професия и работа (91%). И само по 
един показател наблюдавахме съгласие в 
мненията на всички респонденти: ставаше 
дума за това, че след завършване на 
училище детето ще стане пълноправен член 
на обществото. Практически всички 
родители и специалисти отнасят това 
следствие по-скоро към ситуациите на 
обичайното училище, а в по-малка степен за 
децата с умствена изостаналост (78% и 58% 
съответно). Обаче и тук се забелязва голяма 
увереност на родителите в това, че техните 
деца не се отличават от останалите. 

Ще добавим, че респондентите-родители са 
представени от хора с образователен статус, 

който е забележимо по-нисък, отколкото 
при специалистите (сред родителите – 4%, а 
сред специалистите – 95% са с висше и 
незавършено висше образование). Както 
виждаме за социалната система с по-нисък 
образователен статус е присъщо по-голямо 
различие от официалните дефиниции за 
нормалност. Виждаме аналогия с 
резултатите от изследванията на Дж. 
Мърсър и с нейните изводи за социалното 
конструиране, с договорния характер на 
умствената изостаналост, с нейните класово
- е т н о - р а с о ви  о с н о в ани я .  С р е д 
респондентите на Мърсър са представени 
семейства с висок образователен статус; в 
нашия случай те са малко. Интервюирани 
са родители на деца, обучаващи се в 
интернат и особеността на извадката, 
възможно е, да обяснява това, че 
родителите с висше образование по-рядко 
дават децата си в интернат, а ги обучават в 
дома си или в обичайни училища. В 
резултат на това в общественото съзнание и 
в представите на специалистите се 
формира убеждение, според което децата с 
умствена изостаналост преобладават в 
семействата с ниско равнище на 
образование и на този социален клас, на 
свой ред, се приписват определени физико-
генетически атрибути. Това е илюстрация 
за социално конструиране: реалността се 
създава от хората на основата на социални 
представи за нея, при което структурните 
контексти, стоящи зад феномените, могат 
изобщо да не се осъзнават от действащите 
индивиди. Социалното конструиране на 
инвалидността представлява процес на 
формиране на обективна реалност на 
ограничените възможности на човека от 
знанията за функционалната норма и 
отклонението посредством човешката 
дейност на индивидуално и на социетално 
равнище. 

В друго eмпирично изследване Дж. Мърсър 
(Mercer 1970) показала съществуващата в 
калифорнийските училища тенденция на 
много по-често насочване към обучение в 
специални класове на деца от 
латиноамерикански и афро-американски 
семейства, отколкото бели деца със същото 
IQ (коефициент за интелигентност), 
ускорявайки с това процеса на формиране 
в тях на умствена изостаналост. 

Социокултурното предубеждение e дълбоко 
вкоренено в клиничната практика и в тези 
институции, които извършват експертиза 
на здравето, обучението и рехабилитацията 
на хората с инвалидност. Получава се така, 
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че не природните данни, а именно 
обществото дискриминира хората с 
инвалидност и техните семейства, като ги 
л иш а в а  о т  с о ц и а л н и  п р а в а , 
възпроизвеждайки неравенство и социална 
стратификация (Rossides 1990). Социалната 
диференциация на хората с и без 
инвалидност очевидно е създадена 
посредством възпроизводството на 
„естествената” стратификационна система, 
която някога е господствала в родовото 
общество (Радаев, Шкаратан 1996:16-18). 
Най-голям престиж тук е имал този, който е 
способен да извършва насилие над 
природата и хората или да се 
противопоставя на такова насилие. 
Системата, ранжираща хората според 
способностите им към физическо насилие, в 
днешната реалност не изчезва, но се 
преплита с други стратификационни 
типове. 

Стратификационният  анализ  на 
инвалидността е ново направление в 
руската социология, което изяснява 
социалния статус на хората с ограничени 
възможности, степента на тяхната социална 
интеграция и начините на поддържане на 
статусните граници на тази социална група, 
стратегиите за възпроизводство на 
социалното неравенство в отношението към 
хората с инвалидност [6]. Социалната 
стратификация на инвалидността може да 
се разработва като социокултурно 
обяснение на неравенството, важно за 
разбирането  на проблемите  на 
дискриминацията и положението на 
дискриминираните малцинства (Котляр 
1994; Доброволская, Шабалина 1993). Такъв 
подход катализира развитието на самата 
теория за стратификацията и се оказва 
приложим не само за описание на 
нееднородната страна на хората с 
инвалидност, но и на механизмите, с 
помощта на които обществото продуцира и 
възпроизвежда инвалидността. 

В рамките на втория, конструкционистския 
подход, статусът на хората с инвалидност е 
възможно да се анализира с термините на 
субкултурния анализ. Така изследванията, 
следващи социалния, а не патологичния 
модел на глухотата (Harris 1995), показват, 
че самите глухи се отнасят към себе си не 
като към хора с дефекти, а като особени 
хора, чиито различия се състоят не в 
отсъствието на слух, а в друг начин за 
комуникация - език, който повече от сто 
години е бил подлаган на остракизъм от 
страна на чуващото мнозинство. Тук голямо 

значение придобива процесът на 
п о в с е д н е в н о  в з а и м о д е й с т в и е , 
дефинирането и редефинирането на 
жизнените ситуации на участниците в тях. 
Обаче тези, на които им е трудно да говорят 
и внимателно да слушат, обикновено 
мълчат и биват заглушавани. Затова редица 
автори, например Т. Бут, М. Ангрозино 
(Angrosino 1997; Booth 1996), предлагат да 
се прилагат качествени методи, в частност 
включено наблюдение, интервю и 
наративен анализ в изследванията на 
субективния жизнен опит на хората, имащи 
задръжки в развитието, като акцентират 
върху необходимостта да се чуят гласовете 
на тези, които са изключени, притиснати в 
периферията на отношенията в обществото. 

В този случай качествената методология на 
социологическото изследване, така 
нареченият етнографски подход (Романов 
1996), представлява особен инструмент за 
комуникация, благодарение на който 
откриваме, че съществуват такива черти на 
познати ни места, групи, условия, за които 
на нас, оказва се, ни е било малко известно, 
но знанието за тях може коварно, а 
понякога доста съществено, да измени 
нашите представи. По думите на М. 
Хамърсли и П. Аткинсън дори ако 
включения наблюдател изучава позната 
група или обстановка, той трябва да се 
отнася към нея като към антропологически 
чужда и ще са необходими особени усилия, 
за да се открие това, което за членовете им, 
като представители на тази култура, е 
незабележимо или се приема като 
разбиращо се от самосебе си (Hanunersley, 
Atkinson 1996: 9). 

Първите усилия, предприети от М. 
Ангрозино (Angrosino 1997) в областта на 
етнографията на умствената изостаналост, 
се отнасят към този период, когато САЩ 
започнали да провеждат в страната 
политика по „деинституциализация”. 
Ставало дума за това хората, живеещи до 
този момент в затворени социални 
заведения-институции (интернати, колонии, 
психиатрични болници, детски домове), да 
могат да живеят, да получават лечение, да 
се рехабилитират, да участват в 
корекционни и образователни програми 
при по-леки условия. Такива условия биха 
могли да предоставят приемни семейства, 
диспансери, служби за социално-
психологическа подкрепа, доброволчески 
програми за оказване на помощ и така 
наречените групови домове (group homes). В 
основата на идеята за груповите домове 
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стояло хуманистичното убеждение, че 
хората с умствена изостаналост могат 
достатъчно самостоятелно да живеят в 
общността, да бъдат включени в социалния 
свят. 

По това време се утвърждавали принципите 
на защита на правата на потребителя и 
уважение към човешкото достойнство, 
според които хората трябва да живеят и да 
получават необходимите им услуги 
(медицински, образователни, социални) във 
възможно най-малко ограничаващо 
обкръжение. На никого обаче не му 
минавало през ума да изслуша самите 
потребители или пациенти. Сработвало 
мълчаливото убеждение, че хората с 
интелектуални разстройства не разбират 
или, в крайна сметка, не могат да изразят 
своята ситуация. На този общ социален фон 
на изследователя в началото дори не му 
минавало през ума да върви към самите 
потребители с цел провеждане на 
етнографски анализ, защото той бил 
абсолютно уверен, че специалистите ще му 
разкажат всичко, каквото трябва. 

М. Ангрозино се оказал непосредствено 
свързан с груповите домове, където 
живеели осем-десет възрастни с умствена 
изостаналост и работели няколко 
специалисти по рехабилитация, специално 
образование, социална работа и медицина. 
Работейки като учител-добороволец в една 
от тези програми, а след това влизайки в 
състава на съвета на директорите, М. 
Ангрозино станал непосредствен свидетел 
на жизнения опит на потребителите. По 
този начин той разбрал, че всички те са 
много различни: обичайните демографски 
характеристики различавали хората с 
интелектуални нарушения толкова силно, 
както и тези, които се смятат за нормални, 
при което умствената изостаналост съвсем 
не премахва тънките нюанси на 
индивидуалността. В същото време ученият 
се замислил как да приложи етнографския 
метод към разбирането на жизнения свят и 
култура на хората с умствена изостаналост 
и ще може ли изследователят да се прояви 
за тях в ролята на „свой”, на „вътрешен”? Та 
нали хората с интелектуални нарушения са 
свикнали, че тях ги интервюират различни 
официални лица между стените на 
клиниката. В ситуацията, когато те са 
абсолютно обезвластени, а интервюто е 
подчинено на непознат план, веднага се 
проявява забавяне на реакциите, отсъствие 
и неспособност да се съсредоточи 
вниманието върху предмета на разговора. 

М. Ангрозино прекарал почти две години 
със своите потенциални респонденти в 
класовете и работилниците, разхождайки се 
сред тях, гостувайки в домовете им. Хората 
знаели, че той не бил нито един от 
учителите, социалните работници, 
инспекторите или психотерапевтите, той 
нямал никаква пряка власт над тях. Той се 
превърнал в познат, в обичаен за техния 
живот някой, който често е заедно с тях и 
може да им помогне. Затова неговото 
предложение да се срещнат, за да 
поговорят на лични теми, не било нито 
изненада, нито заплаха. Всичко, което било 
получено в интервюто, представлявало 
продукт от съвместната работа, макар това 
да не били истории, създадени от самите 
субекти, и след това разказани на неутрален 
изследовател. 

Някои разказвали дифузни, несвързани, 
непоследователни истории, изглеждащи 
неестествено безредни, но при по-близко 
разглеждане тези истории се превръщали в 
почти поетични, свързани заедно, тънки 
нишки от намеци. Други предпочитали 
кратки, но удивително добре структурирани 
разкази-илюстрации. Едни (приписващи 
вина) признавали своя недъг, но 
обвинявали за своите неуспехи значимите 
други, докато вторите (приемащи вина) 
поемали цялата вина върху себе си. 
Отричащите отказвали да повярват в 
своята инвалидност и дълго доказвали 
своята компетентност, докато тактически 
зависимите намирали благодетели и дори 
понякога ги манипулирали. 

Едно от важните понятия в процеса на 
деинституциализация било „достойнство на 
риска” – предположението, че тези, които се 
освобождават от строга опека, са длъжни да 
имат правото да правят всичко, каквото 
правят и останалите хора, в т.ч. и случайни 
грешки. Частично опитът от развитието се 
придобива тогава, когато се учим от своите 
грешки. На практика това право рядко се 
предоставя на тези, които имат умствена 
изостаналост. Наблюденията в двата 
центъра довели до заключението, че 
професионалните работници, обгрижващи 
и работещи с тези хора, съзнателно или 
несъзнателно се отнасяли към тях така, 
като че ли те се нуждаели от постоянна 
защита от капризите на системите за 
социално осигуряване, от жестокостта на 
„нормалния свят”, от техните собствени 
„ лоши импулси” .  В  получените 
повествования (наративи) обаче се 
промъкнала неочаквана тема: потребността 
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на респондентите да разсъждават и слушат 
за себе си като за възрастни. Хората с 
умствена изостаналост се смятат за много 
силно зависими от обкръжаващите ги и 
нормалните значими други се относят към 
тях като към деца. В своите беседи с 
изследователите обаче те разказвали за 
своето недоволство от това, че не ги 
възприемат като възрастни. Изводите на М. 
Ангрозино убеждават, че с тези хора е 
възможно и дори е необходимо да се водят 
открити диалози, започвайки ги с особено 
търпение и участие, желание да се разбере 
този реален контекст, в който хората с 
умствена изостаналост живеят своя живот.  

Интеракционистският подход служи не 
само за внимателен прочит на текстовете от 
разговорите или наративното интервю, но и 
за анализ на текстове на съчинения, 
автобиографии, дневници. През пролетта 
на 1998 г. провеждахме анализ на 
съчинения, написани от деца на 15 години 
с диагноза умствена изостаналост в 
училище-интернат и самият материал, на 
пръв поглед, предоставяше малко шансове 
за образна интерпретация. Съчиненията на 
децата се състояха от 7-8 предложения, 
изобилстващи с граматически грешки. Но, 
вдъхновени от примера на Т. Бут и М. 
Ангрозино, ние, въпреки това, се опитахме 
да прочетем текстовете в метафоричен 
интеракционистски маниер. Затова в 
течение на няколко часа под наше 
ръководство специално работеше творческа 
сесия от млади учени от катедрата по 
социална работа на CГТУ. 

Отначало приложихме подход, наречен от 
нас неструктурирано четене. Необходимата 
нагласа е, че участниците не знаят, кой и 
кога е написал тези съчинения. Четейки, 
ние не се фокусирахме върху каквито и да 
било предварително определени моменти, а 
се стараехме да намерим колкото е 
възможно повече от това, което е възможно 
да се интерпретира, за което е възможно да 
се задават въпроси и да се води дискусия. В 
групи от по 4-5 човека един прочиташе ред 
след ред, а останалите от групата 
съсредоточаваха вниманието си върху 
съществените от тяхна гледна точка 
моменти, задаваха въпроси, а още един 
участник правеше записи в таблица: „какво 
виждам” и „какво може да означава това”. 
След това всяка група правеше кратък 
отчет за това какво е успяла да разбере. 
След това продължавахме четенето на 
съчиненията, но този път всяка от четирите 
групи бе избрала за себе си един от 

следните сценарии: текстове, написани от 
деца на табора, бежанци, деца от далечно 
племе или от миналото. В групите 
продължавахме да правим записки, 
ч е т е н е т о  б е ш е  к а к т о  п р е д и 
неструктурирано, но интерпретацията 
съществено се беше променила. Сега не 
можехме да не отчитаме културата и 
социалните условия, които са продуцирали 
именно такива текстове. След това си 
обменяхме резултатите от тези рефлексии.  

На третия етап от нашата работа на 
участниците беше дадена структурата на 
анализа на текстовете. Този път ни 
интересуваше образа на социалното бъдеще 
(професия, образование), представите за 
семейство и джендър идеалите на авторите 
на съчиненията. Сега вече знаехме, че 
съчиненията са написани от деца с 
ум с т ве на  и з о с т ана л о с т  и  ние 
продължавахме нашата колективна 
рефлексия. Анализирайки сентенциите за 
бъдещето, си зададохме въпроса от какви 
социални страти произхождат и в каква 
страта, пораствайки, ще попаднат нашите 
респонденти. При това продължавахме да 
правим бележки под формата на таблици.  

В последния стадий задавахме аналитични 
въпроси към всичко, което беше нанесено в 
нашата интерпретативна таблица. Макар 
главният въпрос да се отнасяше до 
социализационните норми на дадената 
група от респонденти, ние осъществихме 
рефлексия на този въпрос в широк 
структурен контекст. Основавайки се на 
идеите на Ъ. Гофман (Goffman 1986), 
р а з г л е д а х м е  о с о б е н о с т и т е  н а 
социализацията на човека със стигма [7] в 
зависимост от мястото и времето на 
нейното получаване: деца, живеещи в 
затворени институции и изграждащи там 
представата си за собственото си различие 
и за това, че съществува норма; деца с 
особености в развитието, живеещи в 
семейства и били за известно време, като че 
ли в информационна защитна капсула; 
възрастни, получаващи стигма, знаейки 
вече, че съществува норма и патология 
(ефект от непознаването на себе си). 

Във връзка с това много точно се оказа 
изказването на един от участниците в 
груповата дискусия: „Децата искат да 
живеят нормален живот, но не знаят, какво 
е това”. Макар децата да не знаят наистина 
какво ще се случи с тях в бъдеще, все пак 
те имат стереотипни представи за живота 
като възрастни, за семейството, социалните 



 

 стр. 12 брой 1 (2) - 2013г. 

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА НЕСПОСОБНОСТТА / ИНВАЛИДНОСТТА  

роли на жените и мъжете. Заедно с това 
представата за бъдещето на децата, чиито 
съчинения бяхме чели, е достатъчно 
структурирана, графикът на живота е 
еднотипен и включва работа, създаване на 
семейство, раждане и възпитаване на деца. 
Възможно е тази представа да свидетелства 
за това, че децата ясно са усвоили 
социалните норми, имат голямо желание да 
създадат свое семейство, установявайки 
добри, равноправни отношения. В своите 
съчинения децата осветляват живота „след 
училище” и виждаме, че те се стремят сами 
да определят себе си и да живеят за себе си. 
При децата обаче, прекарващи голяма част 
от времето си в интерната, отсъства личния 
опит на интимните, близки човешки 
отношения. 

Значимите  други,  помагащи за 
реализирането на избора на жизнена 
стратегия при децата с умствена 
изостаналост, са родителите и възрастните 
в интерната. Някои деца, доколкото това е 
известно от опита на нашите колеги 
дефектолози, понякога правят рационален 
избор за етикета „умствена изостаналост”. 
Тук се проследява аналогия с резултатите на 
М. Ангрозино, който сред жизнените 
стратегии на възрастните с отклонения в 
умственото развитие, открил тактически 
зависимости. Децата, общувайки с 
авторитетните други, привикват към това, 
че ги определят като безпомощни и 
неспособни и демонстрират нужните 
модели на поведение, за да намалят 
равнището на изискванията, предявявани 
към тях, или да гарантират за себе си 
живот в оранжерийните условия на 
интерната за възрастни с умствена 
изостаналост. 

В качеството ни на изследователи, 
експерти,  контрольори понякога 
несъзнателно или съзнателно в своите лични 
убеждения, публикации или според буквата 
на закона отказваме на хората с умствена 
изостаналост правото да навлязат на наша 
територия, в света на нормалните социални 
очаквания, отношения и роли. В резултат 
на интеракционисткия прочит на 
текстовете се сблъскахме с това, че нашите 
респонденти демонстрираха като цяло 
съвършено  „нормални ” ,  широко 
разпространени социални установки 
относно джендър ролите и идеалите, 
ценностите на независимия живот, 
професионалния статус и семейството, а 
тяхната представа за социално бъдеще, 
дори и изтъкана от опита на миналото, е 

украсена позитивно („Ще се науча на това, 
което исках и за което съм мечтал”). Други, 
по силата на липса на опит, неувереност, се 
съмнявали в това, че имат бъдеще („Не 
знам, може да имам семейство, а може и да 
нямам”) [8]. 

Това, което получихме в резултат на 
интеракционисткия прочит на детските 
съчинения, не представлява заключение, 
окончателен извод или доказателство. 
Даденият подход ни позволи да подобрим 
разбирането, способността по-деликатно, не 
повърхностно, а по-задълбочено да 
общуваме с темата и субектите на 
изследване. Този подход е интерактивен и 
рефлексивен процес, който не затваря и не 
ограничива възможната дискусия. 
Опитахме се да разгледаме фактите за 
живота на децата с диагноза умствена 
изостаналост в техните съчинения в 
контекста на културното взаимодействие на 
децата с възрастните, със значимите други, 
сред които - родителите, педагозите и 
изследователите. 

Темата, повдигната в тази статия, е важна 
и комплексна. Ние се стремяхме обаче да 
поставим някои изследователски проблеми 
и ,в частност, да покажем, че 
инвалидността представлява сама по себе 
си социален конструкт, резултат от 
социални договорености. Смисълът на това 
понятие се променя в зависимост от 
културните традиции и социалните условия, 
от пола, възрастта и други статусни 
различия на взаимодействащите помежду 
си участници в ситуациите. Това е 
приложимо и към определянето на 
умствената изостаналост, при което 
представителят на социалната група с 
нисък образователен статус с по-малка 
вероятност ще бъде възприет от своите като 
изостанал и неспособен да се развива. На 
свой ред от страна на обкръжението 
протича приписване на даден социален 
клас атрибути на девиантност. В 
престижната група с програма за надарени 
деца по-скоро ще попадне дете от богато 
семейство, а към корекционната ще бъде 
насочен този, който е депривиран както от 
цяла поредица привилегии, по силата на 
нисък икономически статус на родителите, 
така и от привилегиите на учителското 
внимание. 

Социалните проблеми на инвалидите следва 
да се разглеждат не от гледна точка на 
патологичността на субекта или групата, 
които трябва да се излекуват или да се 
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вземат от „нормалния” контекст. Голямо 
значение придобива процесът на ежедневно 
в з а имо д е й с т ви е ,  о п р е д е л ян е  и 
редефиниране на жизнените ситуации на 
участниците, понасящи трудностите и 
стратегиите на адаптация, изработвани от 
самите хора, тяхното обкръжение, 
системите за подкрепа. От гледна точка на 
специалистите децата с умствена 
изостаналост се учат преди всичко на това, 
за да придобият навици за самообслужване, 
да разберат какво е добро и какво лошо, и в 
резултат на това да получат професия и 
работа. Родителите считат, че техните деца 
също, както и всички други, ходят на 
училище, за да станат пълноправни 
граждани, представители на съвременната 
култура и да допринасят полза за 
обществото. В лицето на изследователите, 
експертите, специалистите обществото 
контролира живота на тези, чиито 
възможности за самоопределение са 
ограничени, отказвайки на хората с 
умствена изостаналост правото на 
навлизане в света на нормалните социални 
очаквания, отношения и роли. 
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Съвременната култура се проявява като 
мощен контролиращ механизъм, влияещ 
върху възприятието, комуникацията и 
положението на хората в обществото. Това 
отчетливо се проявява в случая с болното и 
нетипично тяло, по отношение на което в 
европейската култура се е формирала цяла 
система от предубеждения и ограничения. 
Част от тези ограничения имат характер на 
стереотипи, исторически произлизащи от 
фолклора и средновековните религиозни 
представи, част от тях са продукт на 
Новото време, на модерността с нейните 
утилитарни идеи за социална организация, 
с изобретяването на изострени форми на 
к о н т р о л  н а д  н е - н о рма л н о с т т а . 
Разглеждайки механизмите, с помощта на 
които групата не приема или изключва 
„другите” като не-валидни, болни, а след 
това като опасни или безполезни, ще 
покажем как политическите норми и 
културните ценности са се управлявали от 
медицинската власт, въплъщавайки се в 
стратегиите на държавата, те се 
пренасочвали и умножавали в потоците на 
информация и капитали. От биологически 
обект и съсредоточие на диагностичния 
поглед към политикономиката на болестта и 
инвалидността, този ключов преход от 
медицински към социален модел, се 
допълва  о т  конструктивистката 
перспектива за телесността, обясняваща 
това по какъв начин ценностно-символните 
и институционални рамки на болестта се 
трансформират под влияние на изкуството 
и  о б щ е с т в е н и т е  д в и ж е н и я . 
Психоаналитичната интерпретация на 
образа на болното тяло, като характерна за 
модернизма проекция на страха от 
собствения разпад, загубата на контрол над 
себе си и обстоятелствата, се сблъсква с 

новите радикални метафори на протеста и 
деколонизацията. Тук белезите и липсата на 
части от тялото са знаци за еманципация и 
победа над отчуждението и стигмата, 
публичността дава сила, формирайки нови 
солидарност и самоопределение, а смеха 
над инвалида може да звучи като 
преобръщане на стигматизиращите табута. 

 

 

Илюс. 1. Иероним Босх. Изваждане камъка 
на глупостта (Операция на глупостта). ок. 

1490 г. Прадо, Мадрид 

 

Медицината и болестта в историята на 
културата 

През средните векове медицината 
преживявала упадък, нейните представи за 
болестта регресирали. Подходите на 
Хипократ, Аристотел, Гален, обясняващи 

ОБРАЗЪТ НА ВЛАСТТА И ВЛАСТТА НА ОБРАЗА.  
БОЛНОТО ТЯЛО В КУЛТУРАТА. [2]  

Елена Ярская-Смирнова  Павел Романов [1]  
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болестта с естествени причини, били 
изтласкани от мистиката и религиозните 
постулати, върху които се базирали 
лечителските практики. Аутопсията била 
забранена, много знания за вътрешните 
процеси на протичане на болестта били 
загубени и болното тяло се разглеждало като 
обвивка, от която избухвали или потичали 
странни неприятни секрети. Медицината от 
тази епоха била тясно свързана с магията и 
религиозните обреди, а болното, увреденото 
тяло се разглеждало като символ на греха 
или наказанието, буквално въплъщение на 
злото или като знак на блаженност. Няма да 
бъде преувеличено, ако се каже, че в голяма 
част от Европа с практическа медицина 
чак до XVII век се занимавали бръснарите, 
които правели кръвопускане и ампутации и 
имали работа с болното и мъртвото тяло, 
поради което дълго време бръснарството се 
считало за „нечиста”  професия. 
Странстващите лекари-шарлатани лъжели 
глупаците, правейки операции по подобие 
на „Изваждане от главата на камъка на 
глупостта” (илюс. 1). 

 

 

Ил. 2. Питер Брьогел Стария. Сакати, 
1568 (горе). Слепи, 1568 (долу). Източници: 
http://smallbay.ru/article/bruegel11.html // 
http://smallbay.ru/article/bruegel5.html 

 

 

Хората с проблеми във физическото и 
умственото развитие се интегрирали в 
обществото в различна степен – често те 

изпълнявали своите роли и задачи в 
съответствие с възможностите за съвместно 
оцеляване в семейството или общината, 
много от тях обаче се превръщали в 
просяци, идиоти или шутове, други били 
подлагани на остракизъм и се оказвали 
жертви на лова на вещици, обекти на 
ритуали по изгонване на дявола и 
изцеление или актове на милосърдие. 
Работите на Питер Брьогел Стария, 
създадени от него през последните години 
от живота му, предават в гротескните 
образи на осакатените усещанията на 
вътрешното разочарование на художника 
от мизерията, суетата и порочността на 
човека (илюс. 2). Интересът на 
аристокрацията към подобни „селски” 
изображения се квалифицират от 
историците на изкуството като частен 
случай на лошия вкус, на „културното 
съзнание за маниеризъм” (Курбановский 
2000: 205). 

 

 

Лекция по анатомия на доктор Дейман, 
1656 г. Фрагмент - Картина на Рембрандт. 

Източник: http://divobox.in.ua/
kartiny_rembrandta/lektsiya-po-anatomii-
doktora-deymana--fragment/index.htm 

 

Развитието на медицината и науката през 
Новото време върнало почетното място на 
наблюдението и експеримента сред 
методите на познание, на лекарите било 
разрешено да правят аутопсии на тела 
(илюс. 3). В приоритет се превърнало 
търсенето на болестите, скрити вътре в 
т я л о т о ,  а  з а г р и ж е н о с т т а  з а 
разпространението на инфекциите се 
съсредоточавала в предприеманите 
държавни мерки по заточение на телата и 
контрола върху тяхното придвижване. 
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Контролът над телата в името на 
общественото здраве често бил насилствен 
и дискриминационен (Lupton 2003: 33, 
106), достатъчно е да си спомним за Бедлъм 
– психиатричната болница на св. Мария 
Витлеемска в Лондон, създадена през 1547 
г. и известна със своята жестокост и 
безчовечност при пребиването и лечението 
на пациентите. 

Още през XII век в Англия, предвид на 
големите човешки загуби след епидемиите 
от чума, се приемали закони, задължаващи 
трудоспособните хора да работят. От XIV 
век на основата на Закона за бедните те 
били разделени на две категории: „достойни 
бедни” (старци, инвалиди, вдовици, сираци) 
и „недостойни бедни” (трудоспособни, но 
безработни), като при това следвало да се 
помага изключително на „достойните 
бедни”. Тези ранни идеи получили 
у т в ъ рж д а в а н е  и  р а з в и т и е  в 
законодателството за бедни, прието при 
Елисавета I през 1601 година, а 
впоследствие, чрез сходни мерки, били 
приложени в други страни на Европа и в 
Русия. Съответният закон прикрепял 
неспособните за труд към църковните 
енории, а на тези, които можели да работят, 
предписвал да придобият производствени 
умения и да работят. И макар при 
категорията на „достойните бедни” да 
ставало дума за бедняци, имащи право на 
помощ и на милосърдие, предвид на своята 
нетрудоспособност, тя започнала да 
означава още и комплекс от нормативно 
ролеви предписания, включващи физическа 
и нравствена чистота, безропотност, 
благодарност за помощта и дори работа 
според възможностите. Тези, които се 
оказвали недостойни за благотворителна 
помощ, защото можели да се трудят, но по 
някаква причина не правели това, трябвало 
да получат работа и да заработват, за да 
живе ят ,  а  н е по с л ушание то  с е 
санкционирало с физически наказания и 
затваряне, както е при указите на Петър I 
за изкореняване на просията (Галай 2007). 

Класификацията на човешката ценност 
според трудовия принос се оказала 
необикновено значима, особено в епохата 
на модернизма. Едновременно с това се 
усъвършенствали подходите  към 
освидетелстването на нетрудоспособността 
(виж Янгулова 2006). „Сакатите” се 
превърнали в „инвалиди”, а лекарите и 
учените заменили служителите на култа на 
стража на общественото благополучие в 
името на интересите на държавата и 

нацията. Разрастването на градовете и 
п р о и з в о д с т в о т о  о б у с л о в и л и 
комодификацията[3] на тялото на човека, а 
различността започнала да означава 
непълноценност, девиация, изискваща 
контрол. 

Според идеите на Фуко, през XVIII век 
тоталната медикализация на населението 
придобила системен и всеобщ характер. 
Този процес бил свързан със създаването на 
системи за „медицинска полиция”, която 
наред с икономическата регулация и 
опазване на правния порядък, трябвало да 
осигурява здравето и благополучието на 
населението, превърнало се в този период в 
обект на наблюдение, анализ, интервенция 
и модификации (Foucault 1980: 170–172). 
Държавният апарат, въплътен в 
медицината, психиатрията, образованието 
и правото, определял рамките на 
поведение, регистрирайки действията, 
наказвайки нарушителите и запазвайки 
продуктивността,  политически и 
и к о н омиче с ки  п о л е з ни т е  т е л а . 
Биологическите характеристики на 
населението, разбирани не само като 
различие между богати и бедни, здрави и 
болни, но и от позицията на по-голяма или 
по-малка пригодност за работа и обучение, 
на перспективите за оживяване, умиране 
или разболяване, станали едни от най-
важните фактори за икономиката и 
държавното управление. И от XIX век 
именно клиниката произвежда начините за 
концептуализация и категоризация на 
тялото като главна цел на политически и 
идеологически контрол, наблюдение и 
управление. Като при това цялата 
практическа система (власт, знание и 
етика) на Новото време (виж Янгулова 2003) 
придобила голяма власт да произвежда 
„другите” от хората, семействата, групите, 
цели общности, представлявайки техните 
болни и чакащи лечение и изолация, т.е. 
превръщайки ги в обекти на грижа и 
контрол. 

Независимо от значимото влияние на 
медицинския модел, често нетипичните 
тела, както и преди, продължавали да бъдат 
обект на фолклорни шеги, развлекателен 
модус на съществуването в обществото. 
Скитащите „сакати” артисти[4] и в Русия, и 
в Европа се издържали с представления, а 
„циркът на уродите” в САЩ бил 
разпространено развлечение и печелившо 
предприятие за собствениците чак до 40-те 
години на ХХ век. Така „фрик-шоуто” (англ. 
freak-show), организирано от предприемача 
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Ф. Т. Барн в Американския музей в Ню-
Йорк, му донесло успех, започвайки от 1840 
г., особено след обединяването на този вид 
развлечения с цирка и менажериите през 
1870 г. 

Чужденците, бедните, работниците като 
агенти на болестта –потенциално опасни за 
„другите” – привличали специалното 
внимание на властите, реализиращи 
политиката по обществено здраве. 
Медикализацията на етноса и расата била 
характерна не само за нацистката 
идеология (Spector 2001; виж също Rentsch-
ler 1996), но и по-рано за имиграционната 
политика на САЩ и Канада (виж Lupton 
2003: 33). Хората, превръщащи се в обекти 
на медико-управленско внимание, се 
настанявали във филтрационни и 
концентрационни лагери за проверка или 
профилактическа изолация със санитарно-
хигиенни цели. В началото на XX век 
евгениката била в основата на редица 
закони[5], санкциониращи, в т.ч. 
н а с и л с т в е н а т а  с т е р и л и з а ц и я , 
инкарцерация, т.е. лишаването от свобода, 
забраните на бракове и раждане на деца от 
мигранти, бедни и инвалиди. 

 

Болното тяло като „друго” в културата и 
политиката 

Когато героят на разказа „Страната на 
слепите” на Хърбърт Уелс, се озовал в 
страната на слепите, местните жители 
помислили, че Нунес или наскоро се е 
родил, или е сериозно болен. Бидейки зрящ, 
той се представил за „крал на слепите”, но 
от тяхна гледна точка той само неразумно 
бил нарушил правилата, спъвал се и говорел 
безсмислени думи. 

„Мозъкът му е повреден – допълнил слепият 
доктор... Тези странни неща, наречени очи, 
които съществуват, за да придадат на 
лицето онази приятна мека извивка, в 
случая с Богота са поразени, така че засягат 
мозъка му. Те са силно изпъкнали, той има 
мигли, а клепачите му се движат и поради 
това мозъкът му е в състояние на 
непрекъснато дразнене и разруха. Затова аз 
считам, че мога да кажа с положителност 
следното: за да го излекувам напълно, 
единственото нещо е да му направим 
съвсем обикновена и лесна хирургическа 
операция – а именно да премахнем тези 
дразнители. Тогава той ще стане напълно 
умен и чудесен гражданин.  

– Благодаря на небесата, че са ни дали 

наука! — възкликнал старият Яков и 
незабавно се завтекъл да сподели с Нунес 
радостните си надежди”.[6] 

Подобни сюжети за сблъсъка с „другите”, в 
т.ч. телесно маркирани от културите, не са 
редки за антропологията, художествената 
литература и визуалните презентации, в 
които отчетливо се вижда как културните 
предписания служат за изграждане на 
граници в отношенията „ние/те”. В 
частност смисълът на болестта, както и на 
инвалидността, които се формират в 
съзнанието на хората чрез достъпните им 
културни начини за определяне на 
различността. Тези механизми в много 
случаи са свързани с изключването на 
„другите” и включват в себе си физически 
структури, лишаващи човека от достъп до 
обществено значими места и системи за 
училищно оценяване, които не позволяват 
на децата да усвояват това, което може би 
ще бъде необходимо на разлчините ученици 
и метафорите, подценяващи значимостта 
на едни или други субекти (McDermott & 
Varenne 1995). 

Сaндyр Джилмyн e убеден в това, че 
съществува тясна връзка между образите 
на болестта и репрезентациите на 
интернализираните[7]  чувства на 
безпорядък: „Заболяването е загуба на 
контрол, водещ до това, че ние се 
превръщаме в Други – тези, от които 
толкова се страхуваме. Съпротивляваме се 
на страха, който изпитваме пред нашия 
собствен разпад, и, за да го локализираме и 
да го изучим и преодолеем, проецираме 
този страх навън. И ето, че вече не ние, а 
някой Друг балансира на границата на 
колапса, като демонстрира собствената си 
уязвимост. Понякога страшното става 
смешно посредством превръщането му в 
комично, в други случаи – приема 
застрашаващ вид” (Gilman 1988: 1–3). Като 
се следва тази логика, когато изобразяваме 
и разглеждаме образа на болния, ние 
утвърждаваме собствената си цялостност и 
власт над безпорядъка. 

С развитието на научната медицина 
именно този дискурс[8] ставал все по-
влиятелен в презентацията на болестта[9]. 
Този процес отразява едновременно 
институционализацията на медицината и 
нарастването на вниманието на западното 
и зку ство  към  „ реално стта ”  н а 
заболяванията, което към XIX век станало 
напълно визуализирано, благодарение на 
едновременното раждане на клиниката и 
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фотографията (Komninou 2006: 2–3). 
Раждането на клиниката (Фуко 1998) 
означавало индивидуализация на болестта: 
пациентът, оказал се особения образ на 
организираното визуално пространство, 
попадал под внимателния клиничен поглед, 
произвеждащ диагноза. 

Основната теза на политикономическата 
критика през 70-те години на ХХ век, в 
много голяма степен споделяна от 
фуколдианския подход и по-късните 
перспективи, се състояла в това, че 
медицината се превърнала в главен 
институт за социален контрол, по-властен, 
отколкото религията и закона. Нейната 
морална власт да определя нормалността, 
да наказва отклоненията, да възпроизвежда 
и поддържа социалния порядък, засилвайки 
расизма и патриархата, формират в хората 
зависимост от лекарите и медикаментите, а 
политическите и икономическите условия, 
при това не само не се променят, но и 
задълбочават по-нататъшното влошаване 
на здравето на маргинализираните 
индивиди, групи и общности (Schram 2000). 
И други – дори потенциално силни – 
индивиди и общности могат да бъдат 
подложени на инвалидизация от страна на 
системите, които фактически спонсорират 
и пропагандират културата на нуждата и 
дефектите, поставяйки хората в подчинени 
отношения като пасивни, зависими, 
безпомощни, дефектни пациенти, ученици 
или клиенти (виж Illich 1977). 

Медикализацията  на  бедността , 
инвалидността или расата води след себе си 
минимум три последствия. Първо, политико
-икономическите реформи често се 
подменят с организация на психологическа 
или психиатрична помощ. Да си припомним 
новинарските съобщения от август-
септември 2010 г.: „В районите, пострадали 
от пожарите, са изпратени психолози – те 
ще помогнат на пострадалите”. Тези 
съобщения, наред с всичко останало, 
определят хората, оказали се в зоната на 
стихийните бедствия, като потенциално 
опасни, като източник на безпокойство, 
нуждаещи се по-скоро от успокоение, 
отколкото от възстановяване на загубеното 
имущество, документи, работни места. 

Второ, обяснението на социалните проблеми 
с е  свежда  до  описанието  на 
симптоматиката на поведението или до 
особена „култура”, която поддържа една или 
друга група на нейната социална позиция. 
С това усилията се насочват към изолация 
на индивидите и групите, както това се е 

правело в средата на 90-те години в 
съветите към родителите, публикувани в 
списанието „Социална защита”. Образът на 
инвалида там бил представен от човека „с 
ярко изразено уродство”, „имащ признаци 
на деформация на личността не само 
поради своята външност, но и поради 
неспособността си да създаде семейство”, 
„постоянно намиращ се в дома си”, чието 
поведение от време на време „го превръща 
в животно”. Що се отнася до здравите хора, 
те, както се твърдяло, „неправилно 
обръщайки се към инвалидите... 
ободрявайки ги, твърдейки, че физическият 
недостатък няма да попречи на общуването 
им с другия пол, не разбират, че... за болния 
човек би било далеч по-полезно да общува 
със себеподобните си” (Левченко 1995: 81–
84). А определянето на семействата, 
майките и децата като „неблагополучни” 
дискурсивно съжителстват с диагнозите и 
предложенията за стерилизация (за критика 
на подобни подходи виж: Ярская-Смирнова 
2010). 

Трето, ниският социален статус на тези, 
които се смятат за „други”, и следователно, 
„не-съвсем-хора”, често води до там, че те 
се превръщат в обекти на медицински 
експерименти, в клиничен материал за 
опити. Да си припомним наскоро 
поднесените извинения на президента на 
САЩ Барак Обама за действията на 
американските лекари в Гватемала през 
1946–1948 година, когато те преднамерено 
заразявали затворници и пациенти в 
психиатрична болница със сифилис и 
гонорея, за да проследят протичането на 
болестта. Или така нареченото „изследване 
Таскиги” в Алабама, където медиците 
откривали заболелите от сифилис 
чернокожи, но не предприемали никакво 
лечение, а настанявайки ги в болница, те 
провеждали под формата на предоставяне 
на медицинска помощ различни 
изследвания (виж напр. Reverby 2000), и 
всичко това продължило десетилетия, от 
1932 до 1972 година, в т.ч. вече след 
Нюрнбергския процес, на който подобни 
действия на нацистските лекари били 
подложени на сурово осъждане. 

 

Тялото като предмет на изследване: от 
биология към политическа икономика – 

и отново завръщане към тялото 

Като се основава на наследството на Декарт 
с неговото радикално отделяне на тялото от 
духа, доминиращата традиция в 
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социалните науки дълго време е била 
ориентирана към рационалния актьор, 
оставайки в рамките на характерната за 
модернизма опозиция природа и култура 
(Тернер 1994: 143, 140–141). Дори ако 
тялото се концептуализирало тук, то не било 
като предмет на самостоятелен анализ, а 
като нещо външно по отношение на 
актьора, като нещо, което трябва да се 
управлява и което следва да се преодолява. 

Дългото мълчание по отношение на тялото в 
социалните и хуманитарните науки било 
свързано с желанието да се избягва 
биодетерминизма[10] на медицинските и 
другите естествено-научни трактовки на 
човека и обществото. Акцентът върху 
телесното, характерен, в частност, за 
медицинския модел на обяснение на 
инвалидността, е разпространен и до днес. 
Той се фокусира върху диагнозата и 
класификацията на заболяванията, а 
самият човек се превръща в невидим зад 
своето необичайно тяло под въздействието 
на внимателното медицинско наблюдение 
(виж напр. Hughes 1998; Lonsdale 1990). В 
резултат на това о-предел-ение индивидът 
се превръща във вещен/биологичен обект 
като медицински „случай”, цялата история 
на субекта се свежда до историята на 
болестта, диагнозата и неговото 
дискурсивно оформяне в тлъстите болнични 
формуляри.  

Нова концептуална схема била предложена 
от т.нар. социален модел на инвалидността, 
който разглежда хората с инвалидност не 
като  индивидуални  жертви  на 
обстоятелствата, а като социална група в 
обществото, спрямо членовете на която се 
проявяват множество дискриминиращи 
предразсъдъци. Социалният модел на 
инвалидността, в т.ч. политикономическия 
подход, излиза извън границите на 
медицинската диагноза, за да намери 
корените на проблемите на хората с 
инвалидност в обкръжаващата социална 
структура (Oliver 1993). Това позволява да 
се търсят проблемите на инвалидността и 
старостта не в телесните, а в социалните и 
икономическите фактори, които водят до 
това, че много хора стават бедни, 
изолирани, социално изключени (Townsend 
1984). 

Заедно с това, както посочват Дж. Туиг 
(Twigg 2000: 135), Д. Маркс (Marks 1999: 
611) и други изследователи, такова 
обяснение също е ограничено посвоему, 
доколкото отдалечава от вниманието 

критиката на проблематиката на тялото, 
сексуалността, интимните преживявания. 
Социалният модел отдалечил телесността в 
сянката на социалната теория на 
инвалидността (а също и социалната 
геронтология, изследванията на расизма и 
други перспективи) или дори в областта на 
биомедицината, оставяйки широко поле за 
субективния опит на невидимите и 
неизучени хора (Hughes & Paterson 1997: 
325–340). 

Днес практически всички изследвания, 
посветени на социалните въпроси на 
здравето, болестта и медицината, явно или 
неявно, се фокусират върху телесността. 
Важна роля за отдалечаването от 
картезианския дуализъм изиграли 
постструктуралистките, феминистките и 
постмодернистките изследвания. На първо 
място трябва да се спомене, зададения от 
работите на Фуко, курс към археологическо 
търсене на различните видове телесни 
практики – реализация, интензификация и 
разпределение на властта (психиатризация, 
с е к с у а л н о с т ,  м е д и к а л и з а ц и я , 
дисциплиниране и наказание) – като 
социално установени начини, традиции, 
правила за познание на „другия”. В 
перспективата на фуколдианския анализ 
става видно как експертите, прилагайки 
класификацията на заболяванията, 
таксономията[11] на бедните или 
типологията на сексуалната девиация, 
определят и създават отделни популации 
или групи. А посредством набора от 
статистически данни се произвеждат 
„норми”, по които може да се съди за 
индивидите и да се класифицират. 

Впрочем работите на Фуко за медицинската 
власт над тялото се оказали джендърно 
неутрални, докато техниките и степента на 
дисциплиниране на тялото доста 
диференцирани по отношение на жените и 
мъжете (King 2004). Феминистката критика 
показала, че контролът над тялото е един от 
най-силните механизми на патриархата 
(Walby 1990). В културата женските тела се 
представят като прекалено умалени и в 
някакъв смисъл патологически в сравнение 
с мъжката норма: меки, слаби, 
неопределени, незначителни в сравнение с 
твърдите, силни, определени, съдържателни 
тела на мъжете. Получава се това, че 
жените са затворени в набор от дихотомии, 
в които те са представени като обезценени, 
незабележими, мълчаливи категории на 
природата, тела, емоции, в контраст с 
културата, мисленето, разума (Jordanova 
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1989 цит. по: Twigg 2000: 129). 

Обръщането на социалните науки към 
тялото позволило да се открият нови 
възможности за изучаване не само на 
женската, но и на мъжката телесност 
(Connel 1995). Не всяко мъжко тяло се 
приема от културата като норма: сред 
огромното разнообразие от мъжки тела, 
различаващи се по цвят, форма, размери, 
демонстриращи различни възможности, 
има и такива, които се считат за 
патологични или неестествени. При това, 
посочва А. Паркър, всички тези 
разнообразни мъжки идентичности и 
„култове” към мъжествеността, са 
организирани по йерархичен начин в 
съответствие с идеалите на доминиращата 
маскулинност (Parker 1996: 136). 
Икономическите отношения, социалната 
политика, системата за масово потребление 
и биомедицинското, професионално знание 
– тези дискурсивни технологии на властта, 
отговарят за „натурализацията” на 
женското и на расовото тяло, 
„патологизацията”  на телата на 
хомосексуалистите, възрастните и 
инвалидите в тяхното „естествено” различие 
от канона на маскулинността (Peterson 
1998: 41), въплътен за западното общество 
в белия хетеросексуален мъж-протестант от 
средната класа. „Да бъдеш болен” и „да се 
нуждаеш от помощ” културно се 
репрезентира като характеристики на 
женствеността и са свързани с уязвимостта, 
слабостта и загубата на контрол над тялото. 
И много мъже, за да утвърдят своята 
мъжественост, демонстрирайки различие от 
жените, игнорират симптомите на болестта, 
не получават необходимата медицинска 
помощ, целенасочено поемат рискове, за да 
демонстрират безстрашие, безразличие към 
своето самочувствие и уверено владение на 
собственото тяло (Lupton 2003: 29). 

През 80-те и 90-те години на ХХ век 
работите на Том Шекспир (Shakespeare 
1994), Х. Микоша (Meekosha 1998) и други 
автори разкрили възможностите на 
п о с т с т р у к т у р а л и с т к и я  и  н а 
феноменологичния подход към телесността, 
като развили нови перспективи за анализа 
на инвалидността с привличането в полето 
на социалната критика на жизнения опит 
на хората (Morris 1991). Жизненият опит е 
показан в аспектите на усещанията на 
хората с инвалидност или на пациентите на 
собственото тяло, на техните емоционални и 
физически изпитания, преживяването на 
болката, особеностите на женската и 

мъжката телесност и сексуалност. В тези 
изслдвания се разкриват как сексуалността 
на човека попада във фокуса на властовите 
отношения и се превръща в обект на 
политически контрол (виж Ярская-
Смирнова 2002). Този контрол се проявява 
в различни форми: от радикално твърдите и 
явни забрани на негативната евгеника, 
включващи насилствена стерилизация на 
„психичните и социални девианти” и 
откровената социална враждебност, до по-
изострените и тънки подходи към контрола 
на сексуалността и репродукцията (Williams 
& Nind 1999: 669) и политиката на 
репрезентация на човека с инвалидност 
като екзотично природно, расово-
биологично, безполово и асексуално или 
хиперсексуално тяло. 

 

Страстите на тялото или соматичното 
общество 

Концепцията за „ролята на болния”, 
предложена от Т. Парсънс в началото на 50-
те години на ХХ век, представила болестта 
к а т о  о т к л о н е н и е ,  и з и с к в а щ о 
институционализирано вмешателство от 
страна на медицината – болниците и 
лекарите. По такъв начин медицината била 
осмислена като институт за контрол над 
пазара на труда в условията на развитие на 
държавата на всеобщото благоденствие, 
позволяващ да се включи в комплекса на 
ролята на болния правото за получаване на 
услуги и помощи, освобождаване от други 
роли, а също задължението да се лекуваш, 
напълно доверявайки се на лекаря и 
изпълнявайки неговите предписания (ил. 4). 

 

Илюстр. 4. Франсиско Гоя. Автопортрет с 
д-р Арета, 1820. Източник: http://

ru.wikipedia.org/wiki/.../Список_картин... 
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Заслужава ли да се говори, че доверието в 
медицината и към държавата като цяло, е 
било силно уронено в САЩ, когато били 
обнародвани фактите за „изследванията на 
Т а с к и г и т е ” .  Аф р о а м е р и к а н ц и т е 
впоследствие били убедени, че СПИН-ът е 
резултат от поредния медицински 
експеримент, осъществяван с подкрепата 
на правителството.  

Когато страхът от ужасните външни 
телесни белези от болестта отстъпил място 
на не по-малко силните безпокойства за 
болестта, незабелязано навлязла в тялото и 
криеща се вътре, се породила ценността на 
профилактическата медицина и ранната 
диагностика. По-актуална станала „ролята 
на потенциално болния”, зависещ от 
резултатите от медицинските тестове, 
заплашващи със своята ненормалност, 
скрита вътре в човека и заплашваща 
чувството за идентичност, но както и 
преди, разчитаща на експертите – с техните 
високи технологии и съвременни знания 
(Lupton 2003: 106–107). 

Много форми на културата и социални 
механизми в съвременното общество 
приписват на болестта особени смисли, а на 
болния особени роли, променящи се в 
зависимост от културните, социалните и 
политическите значения на здравето като 
морална картина на света (виж Morris 
1998). Затова реалността на заболяванията 
не се свежда до съществуването на вируси, 
антитела, инфекции или канали за 
трансмисия, а се конструира в 
репрезентациите, посредством културата и 
политиката. Така СПИН-ът, според Дъглас 
Кримп, не съществува отделно от 
практиките на неговата концептуализация 
и репрезентации, от индивидуалните и 
обществените реакции спрямо болестта 
(Crimp 2002: 27). Обществената реакция се 
изразява в страховете, които, според Б. 
Търнър, се поддържат от „политиката на 
безпокойство”: „Днес тялото отново е 
предвестник на края на света пред лицето 
на заплахата от използване на химическо 
оръжие, разрушаването на природната 
среда, епидемиите от ХИВ и СПИН, при 
застаряване и намаляване на численността 
на населението в северните части на 
Европа и очевидната неспособност на 
националните правителства да контролират 
използването на медицинските технологии 
и ръста на стойността на медицинската 
помощ” (Тернер 1994: 157). Съвременните 
популярни и елитарни дискурси толкова 
интензивно осъществяват символно 

производство на тялото, че около 
страстната загриженост за чистотата и 
предпазването от инфекции, се формира 
специфична потребителска култура. Това е 
т. нар „телесен макартизъм”, истерията за 
спасение от „микроби” и „мръсотия”, 
паническите страхове по повод на 
поддържане на телесните граници, 
вдъхновявани от епидемии и нерядко 
водещи до ирационални опити за морална 
стигматизация и търсене на виновни 
(Lupton 2003: 38, 99). Към края на XX век 
развитието на научните технологии и 
и н с т и т у ц и о н а л и з а ц и я т а  н а 
здравеопазването само засилиха властта на 
медицината над тялото, което както и 
преди, се представя за опасно, 
проблематично, заплашващо да излезе 
извън контрол и да навреди на цялото 
общество (пак там, с. 24–33). Обществото се 
превръща в „соматично” (Turner 1992: 12), 
съсредоточено върху управлението, 
контрола, наблюдението на телата, където 
тялото не е само метафора на социалната 
организация, но и поле на социалните 
безпокойства, на културна и социална 
политика. 

 

Съветската иконография на 
инвалидността: герои, паразити, 

бунтари 

Съветското визуално производство, в пълно 
съответствие с каноните на модернистката 
култура, представяло идеалните граждани 
като  здрави,  зрели и  външно 
привлекателни, обаче тези емблематични 
образи по парадоксален начин се 
съчетавали със съвсем други персонажи 
(виж по-подробно Ярская-Смирнова, 
Романов 2009). Инвалидизираните тела – 
винаги са мъжки, бинтовани и 
обездвижени или се предвижват с 
патерици, чиито страдания били особено 
подробно и колоритно описани в 
литературата, започвайки с каноничния 
Павка Корчагин[12] и по-късно Мересиев, 
се появявали в по-лаконичен вариант и в 
киното. Te проектирали образа на 
героичния инвалид като инверсия на 
непобедимия съветски човек (Kaganovsky 
2008: 6–7). Инвалидността в съветския 
визуален дискурс представлява нещо 
обозначено и подвижно, което притегля към 
себе си смисли, търсени в символното 
производство при социализма в един или 
друг период от съветската история. 
Начините  на репрезентация на 
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инвалидността през 30-те години на ХХ век 
създават образа „превъзпитанието” на 
инвалидите в трудоспособни и политически 
грамотни, социализирани в системата от 
норми на социалистическия начин на 
живот и трудова етика. В кинолексикона от 
40-те години е направен преход към 
метафората за „преобразяването”. Като 
правило персонажът-инвалид тук е 
фронтовак, завръщащ се към живота 
благодарение на съветската медицина и 
патриотичната воля за победа. В 
„размразеното” кино представянето на 
инвалидността придобива повече 
разнообразие, но централни са героите, 
които се борят с бюрократизма, 
символизирайки духа на патриотизма и 
мъжеството. 

„Инвалидите” в произведенията на 
социалистическия реализъм се превръщали 
в  „чисти  метафори” ,  в  които 
„дереализацията на живота достигала 
наистина съвършена форма” (Добренко 
2007: 67). Затова в основното направелние 
на съветското кино нямало персонажи с 
психически заболявания или умствена 
изостаналост, та чак до периода на 
преустройство на екрана не се появявали 
деца и жени с инвалидност. Те просто не 
влизали в рамките на съветския политико-
естетически проект с характерната за него 
героика от войната и труда. Наред с 
традиционните  конотации[13]  за 
виктимизация, съжаление и героизъм (на 
фронта и в труда), в съветската визуална 
култура присътства и образът на 
безотговорните тунеядци. 

В периода на прустройство в 
художествената и документалната 
кинематография се появили нови 
репрезентации на инвалидността – вече не 
като метафори на преодоляването и 
героизма, характерни за цялата съветска 
киноистория, а като символ на протеста, 
свидетелство за несправедливостта на 
обществото и властта. 

В съветската литература инвалидността се 
използвала и като метафора не на 
ограниченията, а на освобождението – от 
социалните граници и страхове. Например 
в сцената от разказа на В. Шаламов 
„Надгробно слово” (1960) затворниците 
обсъждат дали искат да се върнат у дома, 
какво ги очаква, какво искат от живота и 
техният разговор завършва с репликата на 
персонажа Володя Доброволцев: 

„А аз – и говорът му бе спокоен и бавен – 

бих искал да съм чукан. Човешки чукан, 
разбирате ли – без ръце, без крака. Тогава 
щях да намеря в себе си сили да им плюя в 
мутрите за всичко, което вършат с 
нас...”[14] 

По-късно, през 80-те години на ХХ век, тази 
метафора се развива и в цикъла разкази на 
Ю. Нагибин „Бунташный остров”. 

Някои визуални текстове, впрочем, и по 
време на преустройството продължавали да 
експлоатират обичайните модели на 
възприятие, представяйки агиографията
[15] на героя-страдалец, виктимизирайки
[16] инвалидността или показвайки я като 
лична вина. Но като цяло промените в 
образната система били факт. Критичните 
ефекти от работата на нонконформистките 
писатели и режисьори – т.нар. „рафтови” 
филми, забранени от цензурата на „застоя”, 
си пробиха път и се обединиха с потока 
нова литература, кинематографска и 
документална продукция от периода на 
преустройството. 

 

Субективация на болното тяло 

Институциите, създадени за настаняване, 
обучение и работа на инвалидите, хората с 
нарушено психическо здраве, а също 
децата от бедни семейства, първоначално 
се смятали за агенти на прогресивните 
реформи. Основани върху идеологията на 
сциентизма[17] и социалния дарвинизъм, те 
се превърнали в институти за социален 
контрол и институционална сегрегация на 
„ненормалните”, на негодните за 
производителен труд, по тази логика 
нещастни, жалки, „бракувани” индивиди 
(Clapton & Fitzgerald 1997). Телата, 
подложени на строг контрол от времето на 
Бедлам та чак до 70-те години на ХХ век, се 
превръщали в собственост на медицинските 
институции, нямайки права и достойнство, 
отворени за медицинско наблюдение, 
изследвания и фотографиране. 

Работите на Диана Арбус, създадени през 
60-те години на ХХ век под влияние на 
филма „Уроди” (реж. Т. Браунинг, САЩ, 
1932 г.; филмът бил забранен за зрители 
чак до 1960 година), „в традициите на 
сюрреалистичното изкуство[18] с неговото 
пристрастие към гротеската, с неговото 
наивно, странично отношение към обекта”, 
както пише Сюзан Зонтаг, концентрира 
„вниманието върху жертвите, стараейки се 
при това да не предизвика в зрителя 
чувството на състрадание”. Такива образи, 
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по думите на Зонтаг, служат като 
„прекрасен пример за водещата тенденция 
на високото изкуство в капиталистическите 
страни: да потисне или поне да намали 
нравствената и чувствена яснота” (Зонтаг 
1998). 

Същевременно именно визуалните средства 
и преди всичко документалната 
фотография, заедно с журналистиката и 
социологията, допринесли за разобличаване 
на жестокото отношение към пациентите в 
психиатричните болници още през 40-те 
години на ХХ век (виж фотоесето на Алберт 
Майзел „Бедлам 1946” в списание „Life” и 
книгата на Алберт Дойч „Срамът на 
Щатите” 1948 г.) (Maisel 1946; Deutsch 
1948). Случилите се в резултат на това 
обаче промени били несистематични и не 
т о л к о в а  з н а чи т е л ни .  П о - к ъ с н о 
документалните снимки със скрита камера 
в детските институции напривили широко 
достъпно безчовечието на затворените 
институции и предизвикали силен публичен 
и политически ефект, когато през 1963 
година президентът Кенеди излязъл пред 
Конгреса с реч, в която призовал да се 
намали броя на пациентите в затворените 
институции, като те бъдат реинтегрирани в 
тяхното общество. През 70-те години на ХХ 
век в Америка се надигнала мощна вълна 
на „деинституционализация”, т.е. на 
освобождаване на хората от интернатите, 
били приети редица закони и било 
финансирано създаването на възможности 
за живот, учене и работа на хората с 
инвалидност. Мястото на ежедневното 
възприемане на болниците като неутрална 
благотворителна институция било заето от 
политическата реконцептуализация на 
медицината от страна на журналистите, 
с о ц и о л о з и т е ,  ф о т о г р а ф и т е  и 
обществеността. 

 

 

Илюс. 5. Мери Елън Марк. Серия 
„Отделение 81”. Корица към албума. 

Предговор Милош Форман. 

Обосноваването на методологическата 
п е р с п е к т и в а  н а  с о ц и а л н и я 
конструктивизъм върви паралелно с 
разработката на концепцията за 
социалната психиатрия, тогава Кен Киси 
пише своя роман „Полет над кукувиче 
гнездо”, а след 13 години излиза филмът на 
Милош Форман и буквално следвайки го 
фотографката Мери Елън Марк, заедно със 
социолога Карен Фолджър Джейкъбс, 
издават книгата „Отделение 81” за жените, 
пациенти в психиатричната болница на 
щата Орегон (където се снимал и филмът)
[19]. Когато книгата била публикувана, 
веднага я признали за пробив във 
възприемането на „безумието” с 
художествените средства на фотокамерата 
и ролята на изкуството в репрезентацията 
на болното тяло приела нови мащаби. На 
преден план излезли субектността, 
идентичността на пациентите, а 
концентрацията върху „реалността” на 
болестта отстъпила място на критическото 
изследване на историческата иконография 
на обсебените и страдалците, на въпросите 
за това какво именно се представяло и с 
каква цел (Komninou 2006: 2–3). Особено 
значение,  разбира се ,  получило 
включването в книгата на Марк и 
Джейкъбс на гласовете на изобразените на 
фотографиите жени (илюс. 5), а също този 
социологически наратив, който способствал 
за конотативната[20] работа на визуалния 
материал. 

 

Болното тяло като метафора на 
освобождението 

Обратът към реполитизацията на 
изкуството през 70-те и 80-те години на ХХ 
век се засилил благодарение на 
феминистското предизвикателство към 
ортодоксалната медицина от страна на 
жените – фотографи, художнички, 
литератори, които внасяли своя личен опит 
с преживяването на болестта, своята 
телесност в полето на естетиката и 
поетиката. На своите фотоизложби Джо 
Спенс създавала репрезентации на тялото, 
особено на женското, в състояние на здраве 
и символна фрагментация – главният 
ракурс на нейните работи като пациентка и 
феминистка (виж Bell 2002). Роузи Мартин 
– британска художничка, фотограф, 
писателка, активистка и арт-терапевт, 
работила с Джо Спенс през 80-те години на 
ХХ век. На нейните изложби се повдигат 
въпросите за джендър[21] идентичността, 
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сексуалността, стареенето, неравенството, 
желанията, паметта, срама, властта и 
безсилието, здравето и болестта, загубата и 
скръбта, а също и за съпротивата и 
възстановяването (Martin 1986: 40–42). 
Фотографиите на художничката Хана Уилке 
от началото на 90-те години на ХХ век 
поставят въпросите за репрезентациите на 
джендъра и болестта, конструирането на 
собствената субектност (Komninou 2006: 2). 
Работите на Спенс, Мартин, Уилке и други 
фото графи  сериозно  подронили 
преобладаващите визуални конвенции за 
съблечената жена и символната 
фрагментация на женската идентичност в 
резултат на мастектомия (ампутация на 
гърдите). 

 

    

Илюс. 6. портрет на Дина Мецгер 
„Войн” (горе). Майка. Автопортрет (долу) 

 

Самоизразяването в автопортрета 
позволява да се възстановят тези сили или 
тази власт, от които се отчуждава 
пациентът в процеса на поставането на 

диагнозата и лечението (Radley 2002). Но 
смисълът не е само в това. Независимо от 
крайно личния, автобиографичен характер 
на тези снимки, те поставят под въпрос по-
широки културни конструкти на женското 
тяло и определения за здраво или нормално 
т я л о ,  п о с р е д с т в ом  п у б л и чн а т а 
к о н ф р о н т а ц и я  п р е р а з г л е ж д а т 
доминиращите джендър идеологии и 
предположения за съдържащата се в 
фотообразите власт, породена в 
институционалните рамки на семейството, 
елитарното изкуство, комерсиалната 
реклама и медицината (Dykstra 1995). 
Такива изображения са напълно 
противоположни на портретите на 
пациентите, намиращи се във властта на 
лекарите. 

Фотопортретът на Дина Мецгер – „Войн”, се 
превърнал за много хора в култов образ 
през 80-те години на ХХ век, позволявайки 
на жените да приемат своето тяло и да се 
съпротивляват на медикалистките 
о п р е д е л е н и я .  А м е р и к а н с к а т а 
фотохудожничка и активистка Матушка 
била номинирана за наградата „Пулицър” за 
автопортрет, публикуван на обложката на 
списанието „New York Times” през 1993 
година (илюс. 6)[22]. Намерението на 
авторката съвсем не е било да шокира 
читателите, а да предложи преоценка на 
стандартите на красотата и възприемането 
на образа на женското тяло. Ето какво 
написала една читателка в „New York 
Times”: „Потресаващо! Момичето от 
обложката прилича на мен!”. 

Ще отбележим, че образът на увреденото, 
болното или инвалидизираното тяло се 
използва и в литературата като особена 
пътека, конотираща цензурата като 
инвалидизиращо въздействие върху 
свободата на словото. Телата на героите с 
инвалидност са текст, в който са 
з а к о ди р ани  а н т и к о л о ни а л ни  и 
антикапиталистиче ски  протестни 
съобщения (Choi 2001: 434). 

Върху тенденциите на художественото 
производство и културната критика през 80
-те години на ХХ век сериозно повлияли 
потока дискриминационни действия на 
властта и работодателите и общата морална 
паника по отношение на СПИН-а, 
подклаждаща научни и популярни 
дискурси. В своите работи „Болестта като 
метафора” (1978), а след това „СПИН и 
неговите метафори” (1989), Сюзан Зонтаг 
показала, че митовете и пътеките, 
обкръжаващи заболяването, могат да убият, 
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внушавайки на болния срам и вина и с това 
затруднявайки лечението му (Sontag 2001)
[23]. Презентациите на СПИН-а в 
популярните дискурси активно се 
използвали за стигматизация, изолация и 
контрол, в т.ч. провокирали ръста на 
хомофобията и расизма в социума (Gilman 
1988: 271–272). Такава обществена реакция 
с прямо  СПИН  с ъдейс тва л а  з а 
мобилизацията на дейците на изкуството, 
които артикулирали[24] взаимовръзката 
между личното, естетическото и 
политическото в презентациите на болестта 
и в по-широк контекст политиката към 
сексуалността и идентичността (Komninou 
2006: 2–3). Политическите арт-работи 
привличали вниманието на широката 
публика, като често се превръщали в 
публични скандали, те пораждали сериозни 
социални дебати за ХИВ/СПИН, в т.ч. силна 
социална реклама, поставяне и акции на 
групи художници-активисти на „Гройн 
Фури” (например плакати „Мълчание-
смърт”) и проекти на други творчески 
групи, например „Червена лента”, 
„Имена” („Квилт”), „Ден без изкуство”, 
театрални и музикални пърформанси[25], 
телешоу. 

 

 

Илюс. 7. Марк Куин. Бременната Алисън 
Лапър, 2005–2007. Скулптура на 
Трафалгарския площад в Лондон. 

 

През 90-те години се забелязва обрат по 
посока на по-езотерични и по-слабо 
политически направления в областта на 
репрезентацията на болестта (Komninou 
2006: 2–3). За смяната на курса отчасти 
съдействало статусното нарастване на 
ръста на художниците, които започвали 
като протестиращи активисти, а след това 
се оказвали във властта, придобивали 
авторитет в академиите, техните работи се 

излагали в музеите и се комодифицирали
[26] на пазара на изкуството. А 
неумолимият обрат на политиката на дясно 
на Запад и в Русия засилил бдителността 
или дори наложил забраната върху 
публично изразяваното недоволство. При 
това страданието, болестта и лекарската 
интервенция все повече се превръщат в 
зрелище и творческите практики по-скоро 
са свързани със саморефлексия, а не с 
критика на медикализацията (например 
телевизионния сериал за козметичните 
операции на известна френска 
пърформанистка  „Окончате лният 
шедьовър: реинкарнация на света Орлан”, 
1990–1993, серията изображения на хора, 
зависими от пожизнен прием на лекарства 
– „Химическа поддръжка на живота, 2004–
2005; проекта на британския художник 
Марк Куин, спечелил преди няколко години 
конкурс със скулптурния портрет на 
художничката-инвалид Алисън Лапър за 
четвъртия постамент на Трафалгарския 
площад[27] (илюс. 7). 

И все пак въпросите за личното и 
политическото в репрезентациите на 
болното тяло, болестта и инвалидността 
продължавали да се поставят в полето на 
изкуството и масмедиите през 90-те до 
2000 година, като разширявали и 
социализирали своята аудитория в 
качеството й на потребител на масовата 
култура, на зрители на телешоу, 
мултисериали, конкурси за красота. 
Медицината и политиката на вмешателство 
в изкуството, а художниците заедно със 
социолозите и журналистите на свой ред, 
превръщат болестта и инвалидността в 
естетика и политика. Фотографиите, взети в 
исторически и социален контекст, 
придобиват аналитичен ракурс и се 
превръщат в част от дискурса за правата 
на човека (Squiers 2005). В една от 
галериите на Манчестър се провежда 
ежегодна изложба на работи „Изкуство на 
оцеляването”, на която се канят художници, 
преживели рак на гърдата, да представят 
свои работи, да споделят своите истории
[28]. В конкурса „Мис Мина” (Miss Mine) – 
така се нарича конкурсът за красота в 
Ангола и Камбоджа[29] - участват жени след 
ампутация на ръце или крака, неговият 
девиз е „Всяка има право да бъде красива”, 
а самата концепция за такова шоу, въпреки 
функцията фандрайзинг, едновременно 
поставя важния политически въпрос за 
забраната на противопехотните мини, от 
които страда гражданското население, в 
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т.ч. жените и мъжете, децата и възрастните 
и проблематизира конвенциите за красота, 
предоставяйки на жените възможността да 
утвърждават своята идентичност. Един от 
епизодите на мултисериала „Южен 
парк” (South Park) е бил номиниран от 
телезрителите за премията на ежегодния 
американски конкурс RADAR-2008 за 
принос в утвърждаване на ценностите на 
равенството на възможностите[30]. 

Появила се концепцията за „култура на 
инвалидността”, отнасяща се до 
творческата активност на хората с 
инвалидност – оригинални арт-проекти, 
творчески работилници, изложби, галерии, 
а също и хореографии, спорт, 
кинофестивали, литература и изследвания
[31]. Пускат се играчки за деца с трайни 
увреждания със съответните черти и 
атрибути на външния вид (например с 
бастуни, с очила, с патерици или в 
инвалидна количка), кукли с признаци на 
една или друга болест (например синдром 
на Даун) или специални кукли за деца, 
преминали химиотерапия (Chemo Friends), 
които помагат на децата да възприемат по-
леко самите себе си. Възможно е в такива 
феномени на масовата култура, като 
токшоуто „Ouch!” на BBC (водещи – Мат 
Фрейзър и Лиз Кар), в документалния 
телесериал „Малки хора, голям свят”, да се 
проявява тази нова естетика на хуманизма, 
за която е писал американският поет Уолт 
Уитмън в средата на XIX век. Те 
деконструират патерналисткия стереотип 
за инвалидите като за получатели на 
милостиня, просяци и търтеи, провеждат 
сериозна аналитична работа, използват 
хумора за разчупване на табутата, смеят се 
над собствените си страхове и 
предубеждения. 

*** 

Конструирането на „другите”  в 
съвременните  условия изпълнява 
функциите на възпроизводство на реда със 
средствата на медицината, полицията, 
законодателството ,  политическата 
идеология, поп-културата, формирайки 
особена оптика, чрез която редовите 
граждани и държавната бюрокрация 
възприемат социалните проблеми, 
приписвайки им специфични определения 
и приемайки решения на политическата 
арена и в ежедневното взаимодействие. В 
историята на културата възгледите за 
болното тяло се променяли и се 
преразглеждала ролята на медицината в 
обществото. Усъвършенствали се и се 

увеличавали формите на контрол, 
утвърждавала се властта на доминиращия 
дискурс на различни равнища на 
социалното взаимодействие. Този процес 
обаче, въпреки измерването на силата на 
властта, насочена към телесността, поражда 
и многообразни форми на съпротива, 
обхващащи различни аспекти на 
съвременния живот и варианти на 
различност. Появяват се и се развиват 
правозащитни движения, издигащи 
изискванията на хората, чиито интереси 
обичайно са били игнорирани от 
„нормалното” мнозинство. 

В  у с ловията  на  с ъвременната 
деполитизация на изкуството в 
„соматичното общество” тялото продължава 
да бъде мощно средство за самоизразяване 
и текстуална работа. А доколкото то все по-
рядко е политическо средство,  а най-често 
се използва като комерсиален проект – 
възможно е да е необходим антидот, тялото 
добавя „културата на инвалидността” и 
зараждането на публична сфера сред 
общността на пациентите. Хората, чиято 
телесност в продължение на много векове се 
възприемала като неправилна или 
заплашителна – инвалиди, възрастни, 
твърде високи и необичайно ниски, 
прекалено пълни или слаби, с особености в 
придвижването, зрението или слуха и много 
други вариации на отклонение от телесния 
канон, неправилността на които се 
конструирала  с  развитието  на 
бюрокрацията, техниката, режимите на 
хранене, хигиената, други техники на 
грижи за себе си и управлението в най-
широк смисъл – не просто се превръщат в 
герои на новите текстове на културата. Те 
се изявяват като създатели на тези текстове 
и, следователно, автори на самите себе си и 
инициатори на важни културни промени. 
Демократизацията на достъпа в общото 
информационно пространство посредством 
интернет-технологиите, разширяването на 
достъпа до визуалните технологии и 
производството на образи, разширява 
полето на това влияние, обхващайки 
сферите на законодателството и пазара. 
Културата може да ограничава и отслабва 
позициите на субектите или да предоставя 
пълномощия, да въоражава хората със 
средства за съпротива и влияние, в резултат 
на което нечуваните и мълчащите 
получават право на глас и възможност да се 
съобразяват с тях. 
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ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НА НЕСПОСОБНОСТТА / ИНВАЛИДНОСТТА  

БЕЛЕЖКИ 

[1] Елена Ярская-Смирнова е професор д-р 
на социологическите науки във висшето 
училище по икономика (Москва), в 
Саратовския държавен технически 
университет. Тя е научен ръководител на 
Центъра за социална политика и джендър 
изследвания, съредактор на „Журнал 
исследований социальной политики”. Автор 
е на множество монографии, студии и 
статии по социология, социология на 
инвалидността и др. 

Павел Романов е професор д-р на 
социологическите науки във Висшето 
училище по икономика в Москва, в 
Саратовския държавен технически 
университет, директор на Центъра по 
социална политика и джендър изследвания, 
главен редактор на списание „Журнала 
исследований социальной политики”. Автор 
на множество монографии, студии и статии 
по социология, антропология и др. (бел.ред.) 

[2] Статията е преведена и публикувана с 
любезното съдействие и съгласие на 
авторите и списание „Теория на модата”. 
Източник: Ярская-Смирнова, Е., П. Романов 
(2010) Образ власти и власть образа. 
Больное тело в культуре. В: Теория моды: 
Одежда, тело культура. №18 (4), с. 92-117 
(бел.ред.) 

[3] Комодификация (от англ. commodity – 
стока). Означава процес, при който все 
повече различни видове човешки дейности 
получават парична стойност и на практика 
се превръщат в стоки, които могат да се 
продават и купуват на пазара. 
Теоретическото обосноваване на тази идея 
се открива в работи на К. Маркс, според 
когото капитализмът представлява 
саморазширяваща се икономическа 
система, която изисква все по-висока 
степен и темп на комодификация. По този 
начин капитализмът води до все по-голямо 
изместване на духовните и/или човешките 
ценности от паричните. 

[4] Виж разказа на В. Короленко 
„Парадокс”, 1894. (бел.авт.) 

[5] Например Законът за ограничаване на 
имиграцията, приет в САЩ през 1924 г., с 
неговото притеснение за чистотата на 
американската нация. (бел.авт.) 

[6] Цитат по: Уелз, Х. Д. (1980) Кристалното 
яйце. Изд. „Георги Бакалов”, библ. 
„Галактика” № 12. (бел.прев.) 

[7] В психологията и социологията 

интернализацията се разбира като процес 
на усвояване на серия от социални норми, 
установени от хората или социалните групи, 
които индивидът счита за значими. Този 
процес започва с ученето на това какво  е 
норма и какви са нормите, а след това се 
преминава през процеса на разбиране защо 
нормите са ценност и/или защо имат 
смисъл, докато накрая той не ги приеме 
като собствена гледна точка. В този процес 
моделите за подражание също оказват 
влияние. Ако някой човек (напр. майка, 
баща) е уважаван и на него се гледа като на 
подкрепящ определена норма, то най-
вероятно тази норма ще бъде 
интернализирана, т.е. разбрана и усвоена. 
Това е процес на идентификация. В 
психоанализата интернализацията е една от 
концепциите за психологическия процес на 
интроекция – психологически защитен 
механизъм. (бел.прев.) 

[8] Дискурс (от латински discursus – тичам 
към/бягам от) често обозначава „писмена 
или говорима комуникация или дебати“ или 
„формална дискусия или дебати“ [Compact 
Oxford Dictionary, Thesaurus and Wordpower 
Guide [2001], Oxford University Press, New 
York]. Понятието „дискурс” е важен термин 
в  с емантиката ,  лин гвис тиката , 
антропологията и  етнографията, 
ф и л о с о ф и я т а ,  с о ц и о л о г и я т а , 
културологията, феминстките теории, в 
постмодерните теории и анализ, в 
литературния анализ, историята на 
изкуството и идеите. Най-общо понятието 
„дискурс” в социалните науки следва идеите 
на Мишел Фуко, станали известни през 60-
те години на ХХ век. То обозначава 
начините на мислене и границите, 
дефиниращи какво може да бъде казано и 
какво не. „Дискурс” може да обозначава 
обсъждането и/или действието в рамките 
на дадена гледна точка или парадигма, 
която не е задължително да бъде напълно 
разбирана. (бел.прев.) 

[9] Богата колекция oт образи e представена 
в илюстрираната книга: Виге, Х., М. 
Рикеттс (2009) Медицина в искусстве: от 
античности до наших дней. МЕДпресс-
информ, Москва. (бел.авт.) 

[10] Биодетерминизмът или биологическият 
детерминизъм е направление в социалната 
философия и соцоиология. Възниква през 
втората половина на XIX век в 
немарксистката социална философия върху 
единна принципна основа – разпростиране 
на законите и категориите на биологията 
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върху разбирането на обществения живот. 
С други думи това е направление в 
социологията и социалната философия, при 
което се използват понятията и принципите 
на биологията, за да се опишат и обяснят 
социалните процеси и явления. Най-
разпространени школи на биологическото 
направление са: 1. Социален дарвинизъм -  
принципите на естествен отбор, борбата за 
съществуване и оживяването на най-
приспособените се издигат в качеството им 
на определящи общественото развитие 
фактори. Така социалните конфликти се 
приемат за естествени. 2. Расизъм (расово-
антропологична школа) -  акцентира се 
върху решаващата роля на расовите 
различия върху историята и културата на 
отделни народи и общества. 3. Фройдизъм 
(по името на Зигмунд Фройд) - тук акцентът 
е поставен върху безсъзнателната 
психическа дейност, върху инстинктите (и 
преди всичко върху половия инстинкт и 
инстинкта за самосъхранение, в 
обяснението на индивидуалното и 
груповото човешко поведение. 4. 
Малтусианство и неомалтусианство и др. 
(бел.прев.) 

[11] Таксономия. Термин, с който се 
обозначава  някаква  йерархична 
класификация на дадени обекти, или 
принципите, които стоят в основата на тази 
класификация. (бел.прев.) 

[12] Павел Корчагин – главен герой от 
романа на Николай Островски „Как се 
каляваше стоманата”. Книгата е 
автобиографична, а самият Островски се 
смята, че е страдал от болестта на Бехтерев. 
(бел.прев.) 

[13] Конотация. Идея или усещане, което 
една дума поражда и което допълва 
буквалното ú значение. (бел.прев.) 

[14] Превод А. Талаков. Виж: Шаламов, В. 
Надгробно слово. В: Колимски разкази. 
Първо издание. Съставителство: Александър 
Талаков. Превод: Александър Талаков. 
Издателство „Факел“, София, 1994. 
(бел.прев.) 

[15] Агиография. Вид религиозна 
литература за живота на провъзгласените 
от църквата светци. Освен това 
агиографията (от гръцки: άγιος «свят/
светец» и γράφω «пиша») е историческа 
дисциплина, която изучава житията на 
светците, както и богословско-исторически 
аспекти на живота и дейността им. В 
случая се има предвид живота на 
литературния герой с инвалидност. 

(бел.прев.) 

[16] Виктимизация. (лат. victim – жертва) – 
процес или краен резултат от превръщането 
на човека в жертва от престъпно 
п о с е г а т е л с т в о .  П р о б л е ми т е  н а 
виктимизацията се изследват предимно от 
виктимологията и криминологията. От 
дълго време обаче към проблема 
виктимизация се обръщат и други научни 
ди сцип лини  –  п си х о л о ги ч е с ки , 
социологически и педагогически. Понятието 
„виктимизация” се  използва за 
обозначаване на особеностите на 
пострадалите от престъпления, качествата 
и свойствата на личността, които в резултат 
от сблъсъка с престъплението и 
специфичните отношения с престъпника, 
са довели до причиняването им на вреда. 
(бел.прев.) 

[17] Сциентизъм. „Сциентизмът се състои в 
създаването на етика и политика въз основа 
на предполагаемите научни резултати. 
Науката престава да бъде познание за 
съществуващия свят и започва да създава 
ценности подобно на религия; следователно 
тя може да направлява политическата и 
моралната дейност. По-успешното 
ръководене на хората открива пътя към 
научното им познаване. 

Сциентизмът постановява, че щом научните 
резултати са общовалидни, волята трява да 
бъде обща, а не идивидуална. Обществото е 
по-важно и право от индивида; волята 
остава автономна, но е волята на групата, а 
не на личността. Сциентистите приемат, че 
не съществува свобода, която се 
противопоставя на закономерността, и 
съответно няма такава, която устоява на 
принудата”. (По-подробно виж:   http://
bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%
D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%
B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC – бел.прев.) 

[18] Сюрреализъм. Течение в изкуството, 
което обединява художници, мислители и 
изследователи в стремежа им да отстранят 
оковите на разума и да изразят 
подсъзнателното. Борят се за създаване на 
нова естетика и нов социален порядък. 
Терминът „сюрреализъм“ е въведен от 
Гийом Аполинер през 1917г. Основите на 
това течение са поставени през 1924 г., 
когато поетът Андре Бретон публикувал 
п ъ р в и я  „ М а н и ф е с т  н а 
сюрреализма“ („Manifeste du surrealisme“). В 
книгата Бретон изразява убеждението, че 
рационалното мислене потиска креативните 
сили и въображението и влияе негативно 
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върху артистичната експресия. Едни от най
-видните представители на сюрреализма са 
Луи Арагон – писател и поет, Салвадор Дали 
– художник, Пол Елюар – поет, Жан Превер 
– поет и др. (бел.прев.) 

[19] Виж личната страница на М. Е. Марк: 
www.maryellenmark.com. 

[20] Конотация, конотативно значение на 
д умата .  Това  е  допълните лно , 
второстепенно, определено от съответния 
контекст значение, което се появява и е 
тясно свързано с опита на човека. То е 
субективното, произтичащо от дадена 
конкретна културна среда, както и 
емоционално или свързано с опита 
асоцииране с определено значение или 
привнасяне на такова към дадена дума или 
фраза. Това е значение, което се реализира 
в контекста, като се отличава в определена 
или дори съществена степен от речниковото 
значение на думата. (виж http://
bg.wikipedia.org/wiki/Конотация) (бел.прев.) 
В случая под „конотативна работа на 
визуалния материал” се разбира 
значението, което поражда за зрителя 
дадена фотогроафия. 

[21] Джендър. Социално, емоционално, 
интелектуално и душевно убеждение и 
усещане на човека, което той има към 
даден пол. Включва вътрешното усещане и 
външното изражение на това усещане. 
Отнася се и до социалните отношения и 
представяния, свързани с пола. Често 
психологическите и социалните компоненти 
на поведението се приписват на определен 
пол. За не малко хора джендър е неясен и 
несъзнаван модел на поведение и 
разбиране.  

[22] Двете снимки могат да се видят 
н а п р и м е р  т у к :  b r a i n -
food.howies.co.uk/2008/12/the-warriordeena
-metzger. (бел.авт.) 

[23] Тези две произведения на Сюзън 
Зонтаг са преведени на български език от 
издателство „Златорог”. Виж: Сюзън Зонтаг. 
Болестта като метафора. Спин и неговите 
метафори. София, ИК Златорог, 1999 г. 
(бел.прев.) 

[24] Артикулирам. В езикознанието – върша 
артикулация; учленявам. В случая – 
определям. (бел.прев.) 

[25] Пърформанс. Понятието се използва 
като обозначение на определени културни, в 
т.ч. и най-вече свързани с различните 
видове изкуства, практики. Появява се през 
70-те години на миналия век в САЩ, 

Европа и Япония. Успоредно с него в 
теоретичните пространства навлиза и 
друго, не по-малко многозначно, 
разнопосочно и с широк социокултурен 
обхват понятие – „постмодернизъм”. (Виж 
по-подробно напр. Марианова, М. (2008) 
Бележки върху отношението между 
пърформанса и постмодерната театралност. 
http://www.dramaturgynew.net/) 

[26] Комидифициране. С това понятие се 
обозначава процесът на достъп до нещо – в 
случая до произведения на изкуството – 
чрез посредничеството на пазара, на 
парите. (бел.прев.) 

[27] Информация за този проект може да се 
види например тук: www.post-gazette.com/
pg/06281/727715-37.stm. (бел.авт.) 

[28] Пета ежегодна изложба на изкуството 
н а  о ц е л я в а н е т о : 
www.1212galleryrva.com/1212gallery/2009/0
8/call-for-entries-the-art-of-surviving.html. 
(бел.авт.) 

[29] Miss Landmine. Виж: miss-landmine.org. 
(бел.авт.) 

[30] Героят на сериала Тими – младеж в 
инвалидна количка, в епизода „Тими-2000” 
става участник в популярна музикална 
група „Властелини на тъмнината”. 

[31] Например в университета в Бъркли се 
реализира проект по събиране на устни 
истории на творци с инвалидност: Artists 
with Disabilities Oral History Project. Виж 
bancrof t.berkeley.edu/ROHO/projects/
artistsdis/series_history.html. (бел.авт.) 
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Анастасия Евангелатова 

Драги читателю, 

От този брой на нашето списание 
„Бехтеревски търсения“ стартираме нова 
рубрика - „Страдание, болка, вяра, религия“ 

В нея ще изследваме, дискутираме, ще 
търсим отговорите  за  смисъла, 
отражението, преживяването на болестта и 
болката в контекста на вярата и различните 
религии – християнство, ислям, юдаизъм, 
будизъм и др.  

Думата „religio” в превод от латински 
означава „връзка, свързвам“, връзка между 
свръхбитието, трансцедента (обозначавано 
като Бог) и човека. Тази връзка не е 
видима, осезаема. Тя се ражда в човешкия 
дух като непрекъснато търсеща, 
опознаваща необходимост за обяснение на 
„нелогичността“  в  материялния, 
обкръжаващ ни свят.  

Ние лекуваме тялото, но в моменти на болка 
осъзнаваме, че проблемът не е чисто 
физически. Страданието има своите 
духовни измерения, защото то влияе на 
нашите емоции, чувства, мисли, на 
общуването ни с околните, погледа върху 
заобикалящия ни свят. Докато здравият 
човек може да отложи, да забрави 
духовните си проблеми, поради динамиката 
на всекидневието, за тези, които са 
измъчвани от болката, няма почивка или 
отлагане. „Бог ни шепне в нашите 
удоволствия, говори ни в нашата съвест, но 
в нашите болки Той крещи. Болката е 
Божият „мегафон“, който събужда 
оглушалия свят“ - пише английският 
писател Кл. Ст. Луис. 

Целта на новата рубрика не е да направи 
всички „правоверно вярващи”, нито да 
натрапваме определена вяра или 
религиозна практика. Стремежът ни е, като 
разглеждаме болестта, страданието, болката 
през погледа на вярата, да намерим реални, 
лични устои на духа – всеки за себе си, 
които да са наши ориентири по нелекия ни 
път. 

Ще сме благодарни ако вие като читатели 
имате идеи, опит или интерес към която и 
да е религия или вяра и намерите поводи да 
споделите с нас това, което ви е харесало 
или ви е отблъснало по въпросите за 
болката, инвалидността и страданието. 
Екипът ни няма претенциите да се налага 
като всезнаещ или абсолютно компетентен 
авторитет. Ще има дискусии, в които всеки 
може да аргументира тезата си без да я 
налага, оставяйки правото на личен избор у 
читателя. 

Често ще боравим с понятия като „съдба“, 
„наказание“, „грях“, „спасение“, „изцеление“, 
„чудо“, и др. Тези термини ще бъдат 
разглеждани спрямо конкретния текст, без 
да се вадят или тълкуват самоцелно, в 
подкрепа на лична авторова теза. 

От историята личи, че най-продължителни 
и жестоки са били религиозните войни, 
така че ще се стремим да не даваме 
„жертви“ в „сраженията“, а с повече 
усмивка и топлота да гледаме на нашето 
„падение“, без това да ни огорчава или 
ожесточава! 

СТРАДАНИЕ, БОЛКА, ВЯРА, РЕЛИГИЯ 
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„КАКВО ИМАШ, КОЕТО ДА НЕ СИ ПОЛУЧИЛ?” [2] 

Колко много истина има в тъврдението, че 
християнското милосърдие не се основава 
единствено върху раздаването на 
материални блага на нуждаещите се. 
Следователно какво е милосърдието? Това е 
вид любов, която със съчувствието се 
изправя срещу човешката бедност, 
мизерия, слабост и всичко онова, което 
импулсивно всеки от нас по-скоро би искал 
срамежливо да скрие, отколкото да го 
превърне в обект на чийто и да било 
интерес или грижа. Към едно такова 
разбиране насочва смисълът на латинската 
дума за „милосърдие”: misericordia, или mis-
eris cor dare – да дадеш сърцето си на 
нуждаещия се. Забележете, става дума за 
отдаване на сърцето, a не на неща. Какво 
означава това? Милосърдието, повече от 
всичко друго, е въпрос на човешката 
душевност, парадоксално, но това е въпрос 
на мисленето за себе си. За да бъдеш 
истински милосърден, най-напред трябва 
самия себе си да видиш именно като 
бедняк във всяко измерение на нашето 
съществуване. Често може да ни се струва, 
че давайки на другите, ние им 
предоставяме нещо свое, нещо, на което 
сме единствените собственици, което сме 
придобили за себе си. Същевременно св. 
Павел напълно ни лишава от илюзиите, 
като задава риторичния въпрос: „Защото, 
кой те отличава от другите? Какво имаш, 
което да не си получил? А щом си получил, 

защо се хвалиш, като да не си получил?[3]. 
Повтаря го и св. Йоан, когато 
разобличаващо посочва в книгата 
„Откровение”: „Защото казваш: богат съм, 
разбогатях и от нищо не се нуждая, а не 
знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах, 
сляп и гол...”[4]. 

Помня един невероятен човек, който по 
време на честването на негов 
професионален юбилей, след като изслуша 
всички похвали по свой адрес, взе думата и 
кратко каза: вземете ми всичко това, което 
съм получил от другите и ще ми остане 
много малко, дори абсолютно нищо... Почти 
всичко, което имаме, сме получили като 
подарък. Почти всичко, което сме, дължим 
на другите. Само с това съзнание можем 
честно да погледнем нуждаещите се, 
бедните, засегнатите от цялата мизерия на 
този свят и в тях да видим собствената си 
бедност и незначителност, чрез тях да чуем 
именно призива за милосърдие. Само 
тогава ще бъдем готови да бъдем 
милосърдни, защото тогава то няма да бъде 
даване на нашето, а споделяне на това, 
което самите ние по-рано сме получили, 
защото всеки получен дар, в нас се 
превръща в задължение за по-нататъшно 
даряване. Никога няма да забравя думите 
на много млада жена, която говорейки за 
майчинството, сподели без колебание: 
получих този живот като дар и искам да го 
споделя. 

свещ. доц. д-р Мирослав Кивка [1]  
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Да видиш своята бедност, да я видиш в 
другите и да се срещнеш с тях, това е да 
бъдеш милосърден. Останалото са 
технически въпроси. Колко ще дадем от 
времето си, сърцето си, молитвите, добрите 
думи, грижите, търпението, парите, вещите, 
всичко зависи от нашите възможности. 
Никога няма толкова малко, че да не може 
да се сподели с тези, които имат още по-
малко. Никога няма, също така, толкова 
много, че да няма потребност от споделяне 
с другите. Патрон на тазгодишната седмица 
на милосърдието е св. Франциск от Асизи. 
Той добре е познавал своята бедност и тази 
на другите. В тази бедност той виждал 
преди всичко облика на бедния Христос, 
който от хиляди години ни учи да молим: 
Стремете се не толкова да търсите утеха, 
колкото да давате утеха; не толкова да 
търсите разбиране, колкото да разбирате; 
не толкова да търсите любов, колкото да 
обичате... 
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Поглеждам назад към миналото, отправям 
поглед към мига, който преди две години 
ярко беляза живота ми и остави след себе 
си незаличими следи. Мигът, който накара 
целия ми вътрешен свят, цялото ми 
същество да се разтърси и преобърне, 
веднъж и завинаги. Прехвърлям всеки един 
спомен, всеки един трепет от тези дълги и 
необратими две години на непрестанна 
битка с болестта на Бехтерев. Гледам на 
сегашното си съществуване през очите на 
моряк, носещ се по вълните на своя 
собствен кораб, наречен живот. Кораб, 
плаващ през океана и отправящ се на 
дълго, вечно пътешествие. Приключение, 
чието начало бе осеяно с безброй тъмни и 
жестоки битки в ледените океански води. 
Но внезапно там, в необятната тъмнина, 
светлинка прониза мрака. Светлинка, която 
като звезда озари небето и накара щурвала 
на моя кораб рязко и категорично да 
измени посоката си, да разпери широко 
платна и безстрашно да се отправи към 
един напълно непознат остров.  

Изписвам тези редове не за да разказвам 
колко тежко и болезнено може да бъде едно 
ревматично заболяване. Не. Всеки един от 
нас, докоснал се до него, знае колко бурен и 
мразовит може да бъде „океанът“ от болка. 
Тук съм, за да споделя моята история, 
моята истина за онази „приказка“, която 

започна след рязката смяна на плавателния 
курс, в посока на мъждукащата в 
далечината светлина. Приказка за това как 
аз самата се хвърлих в дълбоките ледени 
води, поемайки към онзи непознат остров, 
ревностно пазещ забулена тайна. Тайна, 
която разкри пред мен нови хоризонти за 
един напълно различен, чист и 
здравословен начин на живот. 

Всичко започна точно в онзи „мрак“, скован 
от безнадеждност, в който изгубих себе си и 
същността си. Бях изгубила „посоката сред 
необятната океанска шир“. Чувствах се 
объркана и „давеща се в океана“ след 
поредния провал на лечение, неоказващ 
резултат върху силно влошеното ми 
здравословно състояние. След петнадесет 
мъчителни месеца, денонощно прикована 
на легло, дойде моментът, в който трябваше 
да взема съдбоносно решение - или да 
рискувам и коренно да променя живота си, 
или да приема оставането ми в онова тежко 
състояние, кой знае, може би още десет 
години. 

Взех решение - да се боря с нечовешки сили 
и да възвърна здравето и живота си, дори и 
това да означаваше преминаване през Ада. 
И така, без да се поколебая дори за секунда, 
отказах всякаква общоприета за нормална 
храна и преминах на т.нар. пълно 

ЕСЕИСТИКА 

Мария Никодимова  
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суровоядство. Менюто ми се състоеше само 
и единствено от сурови плодове и 
зеленчуци, ядки и семена, кълнове и 
естествени, природни продукти.  

Всички мои близки бяха шокирани от 
взетото решение и не искаха да проумеят 
новия ми начин на живот. Опитваха се да 
ми дават необосновани аргументи, че това 
било лудост. Но аз бях като скала - твърда и 
непоклатима, сигурна в положителните 
резултати върху човешкото здраве от 
приема само на сурова храна. Реших, че и 
аз ще опитам. Реших, че няма какво повече 
да губя. Не ме беше страх да рискувам! И 
изведнъж чудо сполетя живота ми! Разбрах, 
че с промяната на плавателния курс най-
накрая съм отплавала в правилната посока.  

Прикована на легло, почти неподвижна 
заради силната сковаваща болка, на осмия 
ден от моя нов хранителен режим, чудесата 
започнаха да се случват. Сякаш с 
магическа пръчица някой докосна китката 
ми и болката изчезна. След това незнайно 
как и глезенът ме отболя. Изведнъж и 
силната болка в кръста значително намаля. 
Не знаех какво точно се случва с мен. Бях 
сигурна само в едно - тази положителна 
промяна я дължах единствено на новите ми 
хранителни навици. В този миг душата ми 
буквално подскачаше от радост, цялото ми 
сърце и същество се пръскаха от щастие. 
Вълнуваха се. А аз самата се усмихвах 
широко и лъчезарно на светлината живот, с 
която отново ме даряваше съдбата.  

Положителните промени не спряха само до 
там. Точно един месец по-късно почувствах 
и свобода в движенията си. Свобода, която 
не бях успяла да извоювам с нито едно 
предходно лечение. Радостта в душата ми 
беше огромна. Бликаше като фонтан и 
заливаше всеки около мен. Но за да проверя 
дали това не беше само временна промяна, 
реших да предприема двудневна разходка 
из Родопите. В онзи миг и най-
изчерпателните думи не биха могли да 
опишат щастието, което цялото ми 
същество изпитваше тогава - щастие, че 
отново бях на крака, отново се движех и 
отново можех да подскачам сред 
необхватната природна шир.  

Днес вече осъзнавам каква е тайната, която 
ми разкри онзи непознат в далечината 
остров. Тя се крие в думите на бащата на 
съвременната медицина Хипократ, който 
още през ІV в. пр.н.е. е казал: “Нека твоята 
храна бъде твоето лекарство и твоето 
лекарство бъде твоята храна”. Точно в това 

се превърна новият ми здравословен 
хранителен режим - в мое лекарство, в мой 
лек. И аз сигурно като мнозина от вас не 
проумявах преди това тази простичка 
истина - че освен удоволствие храната 
може да носи и здраве, и да лекува !  

Желанието да напиша това есе се породи от 
копнежа ми да споделя моята лична тайна 
за онова пътешествие, което ме потопи и 
продължава да ме потапя в необхватния 
океан от здраве. Питам се: Колко ли хора са 
имали моето щастие да постигнат такава 
значителна победа над болката и 
с к о в а н о с т т а ,  п р е о т к р и в а й к и 
Хипократовите призиви за самолечение 
чрез храна, без приема на лекарства? Колко 
ли хора са имали възможността да чуят 
онова гласче, което вътре в нашето 
божествено тяло прошепва: „Преоткрий 
лечителя в себе си!“? 

Едно вече знам - моята тайна е разкрита. 
Исках и го направих - споделих я и с вас. А 
моят кораб не спира до тук, а продължава 
стремглаво напред, защото знам, че един 
ден ще преоткрие и него - острова, който 
ще изрече: „Бехтерев, ти беше до тук!“ 
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Дълго мислих дали да опиша как се 
справям с моето заболяване. Събирах 
смелост да споделя - трудно се говори за 
здравословен проблем, когато болката е 
непреодоляна. Но светът на „другите“ - 
здравите - трябва да чуе, да промени 
отношението си към нас. Ние сме хора - 
болни, но жадуващи пълноценен живот; 
духовно по-силни и мъдри, защото болестта 
ни научи как да преодоляваме трудности, 
как да бъдем по-креативни и можещи. Не 
се страхувайте от нас, не ни поглеждайте 
със съжаление, защото ние търсим решение 
на проблемите си и имаме нужда от вашето 
разбиране… Моля ви, не ни отхвърляйте и 
не ни поставяйте в "графа - излишен"!  

Моята диагноза - ревматоиден артрит - 
промени живота ми. Болестта ме доведе до 
загуба на работата ми и ограничи 
социалните ми контакти. Бидейки под 
„домашен арест”, аз преоткрих и оцених 
„обикновените“ неща около себе си. Моята 
тайна за здравословно остаряване се крие в 
надеждата, че с медикаментозно лечение, 
физически упражнения и емоционални 
техники ще укрепя организма си така, че 
един ден да мога да осъществя мечтите си. 
Крепи ме вярата, че ако водя здравословен 
начин на живот, ще мога да остарея 
достойно.  

Пиша тези редове, защото гласът на хората 
в моето положение трябва да бъде чут. И аз 
имах мечти: някои превърнах в реалност, 
други се наложи да съхраня и запечатам в 
плик, който по-късно ще отворя. Как бих 

могла да се откажа? Да изгубя мечтите си 
не е като да изгубя скъпоструваща вещ. В 
името на своето бъдеще не мога да допусна 
да остарея, като чакам живота ми да 
премине покрай мен с бясна скорост, а аз 
да съм в позицията на наблюдател... Не 
исках да приема, че болестта ще ми бъде 
вечен спътник. Преминах през онези 
кръгове на ада – болки, безпомощност, 
отчаяние…. След поредните изследвания 
със смайващи резултати, надхвърлящи 
десетки пъти нормалните стойности, ме 
питаха: „Как живееш?”. Пронизваха ме 
учудените и търсещи решение погледи на 
редица лекари-специалисти. Дочувах 
полуизречени думи: синдром на Кьоберлинг
-Дюнингам, диабет, атрофирали мускули... 
Накрая – ревматоиден артрит. Нима това е 
диагнозата? Ревматоиден артрит – 
сковаващ и плашещ... Нима можех да 
приема тази диагноза и това положение? 
Сякаш разполагах с време? Не! Не можех да 
приема, че болестта ме обрича на старост. 
От устните ми изчезна обичайната 
сутрешна усмивка. Лицето ми се превърна 
в поле, набраздено от неистови болки. 
Плашещо беше, че трудно извършвах 
елементарни движения: скованите ми ръце 
не можеха да повдигнат дори чашката с 
ароматно сутрешно кафе, а краката ми не 
издържаха тежестта на крехкото ми тяло. 
Къде изчезна силата ми? Защо нощите 
станаха толкова дълги, изпълнени с 
въпроси, на които не намирах отговорите? 
А денят - безкраен, защото, вместо да 
практикувам любимата си професия или да 
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се забавлявам с приятели, се оказах 
затворена между четири стени. Мислех, че 
никога повече няма да мога да стоя 
изправена на краката си. Страхувах се, че 
губя мечтите си. Питах се: „Как стигнах 
дотук?“, „Защо?“...  

Бях изправена пред дилемата дали да 
осъществя още една мечта – да живея в 
големия град и да продължа да 
практикувам професията си, или да остана 
на село. Но още с първите признаци на 
болестта направих своя избор – останах при 
хората, които винаги са били до мен и са ме 
подкрепяли във всичко. Благодаря ви, мои 
мили родители; благодаря ви, мои верни 
приятели: за ежедневните усилия да бъда 
отново пълноценен човек; за това, че всеки 
ден ме питате как съм, че ми вдъхвате сила 
точно тогава, когато ми е необходима! Вие 
ми показахте, че няма безизходни 
ситуации, че нито времето, нито 
разстоянието са пречка да се изправя 
отново на крака и да продължа живота си. 
Помогнахте ми да осъзная, че това е моята 
съдба и че трябва да я приема. Не ме 
изоставихте нито за миг: търсехте, 
намирахте... Заедно продължаваме да се 
учим как да живеем с болестта, да 
преодоляваме болката и да продължаваме 
напред – към здравословното остаряване. 
Защото остаряването е закономерен процес. 
То идва, независимо дали го искаме или не. 
Длъжна съм да пътувам към старостта 
здравословно не само заради себе си, а и 
заради всички вас, които повярвахте в мен 
и не ме изоставихте в най-тежките моменти 
от живота ми.  

Петте думички, изречени от лекуващия 
лекар: „Да превърнем дефекта в ефект!”, ме 
накараха да променя ежедневието си. 
Спрях да консумирам месо, забравих за 
газираните напитки, промених навиците си 
- човекът е най-адаптивният индивид на 
Земята. Производството на зеленчуци 
изисква физически усилия, за които все 
още не съм готова. Но започнах да 
отглеждам в градинката пъстроцветни 
цветя, върху които свободно да кацат 
пеперуди и пчелички - онези насекоми, 
чието оцеляване зависи от нектара и 
прашеца. На малките пухкави зайчета, 
които, също като мен, имат нуждата някой 
да се грижи за тях, отделям поне по един 
час. Отглеждам ги с любов не за себе си, а 
за да ги подаря на някого, за да го 
зарадвам. Денят ми е осмислен, дори 
кратък, за да завърша делата си. Нощите 
вече не са безкрайни. Стремежът за 

утвържаване в професията бе оставил 
ценни житейски философии на заден план. 
Така се случи с йогата и с пешеходния 
туризъм, които практикувах в младежките 
си години... „Движението е здраве“! Дали 
обаче в моето състояние ще мога да 
спортувам, след като изкачването дори 
само на десетина стъпала ми е толкова 
трудно и болезнено? Баща ми, деликатно 
подавайки ми книжката с йога – 
практически наръчник, отново намери 
начин да ми вдъхне вяра. Защо да не 
опитам – нали преди можех? И се получи – 
започнах с правилно дишане и леки, 
укрепващи асани. Приятелите ми 
изминават стотици километри, за да ме 
заредят с положителни емоции и да 
осъществят мечтата ми отново да 
пътешествам. Преди да се разболея смятах, 
че плетенето и бродирането са занимания 
за пенсионери. Днес (макар и с много 
усилия) шия гоблени - всеки със своя 
история и по-красив от предишния. Всичко 
постигам бавно, но с упоритост и 
постоянство, с воля и вяра. Започнах с 
книгите на Петър Дънов и неговия ученик 
Петър Димков, минах през техника за 
емоционална свобода, срещах се с 
психолози, преоткрих Книгата на книгите - 
Библията. Използвам всички възможности, 
които предлага Интернет, за да общувам и 
да се информирам. Чрез Интернет разбрах 
за хилядите хора в България - търсещи, 
борещи се за здравето си, споделящи опита 
си. Тук открих и пациентската 
организациия, чрез която гласът на хората 
в моето положение не остава „глас в 
пустиня”, а стига до обществото. И днес 
вече не съм предишното страхуващо се 
голямо момиче, а продължавам да живея 
един по-различен живот. Живот, в който 
всяка минута и секунда са ценни, всяка 
добра дума и дело са нещо значимо, всяко 
малко цветче - красиво и уникално. 
Уникално – като мен, като теб, като всеки 
един индивид. Днес аз съм различна. Моята 
болка не ме заслепява и моят страх не ми 
пречи да кажа на света как се чувствам. 
Защото искам да остарея достойно, защото 
вече имам желание и воля да отворя 
запечатания плик с мечти и с постоянство 
да работя за реализирането им... 
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За ревматологичните заболявания рядко се 
говори, за болестта на Бехтерев още по – 
рядко. „Бехтерев” – присъда ли е? Чуваш – 
не приемаш, че се отнася за теб. Усещаш 
промяната – не искаш да повярваш. Четеш 
във форумите – кошмарен словесен бълвоч. 
Обръщайки се към себе си, реалността те 
кара да потръпваш. Сделка със себе си не 
минава, защото има възпаление на 
гръбначния стълб със засягане на кръстно – 
хълбочните стави, евентуално възпаление 

на тазобедрените, коленните и раменните 
стави. Очаква се от хроничното възпаление 
прешлените на гръбнака да се слепят или 
циментират, от което човек се сковава. 
Състоянието се променя ден след ден. 
Променя се видимо и невидимо. Видима е 
стойката и походката. Невидими остават 
болката и мъката в душата. Започва едно 
ежеминутно наблюдение и анализ. Какво се 
променя? Как беше вчера, как е днес? 
Какво ще бъде утре? Какво мога и какво 
вече не? Вече не си ти. Вече мислиш – 
струва ли да се живее? Дали да задържиш 
човека до себе си, с когото сте едно цяло, 
имате минало, настояще и мечти за в 
бъдеще, или да останеш половинка, след 
като не се знае как е започнал 
възпалителният процес – може би от 

активацията на имунната система срещу 
определена бактериална инфекция или 
може би по наследство. Страдаш ден и нощ 
и със свръх усилие прикриваш любовта си 
зад привидна грубост, бягство. Понякога 
блокираш и мълчиш. Не мислете, че е лесно. 
Как се издържа – не питайте – нечовешки 
трудно. Оставаш сам и мислиш, мислиш. 
Изход – мираж. Неясноти – бол. Къде да 
избягаш? Животът предразполага към 
обездвижване, стрес, алергии, инфекции. 

Храната е с нехранителни качества, с 
консерванти, оцветители и ГМО. Живот 
непредвидим! 

Въпросите не са много, но повтаряни 
безброй пъти. Кога, защо, как така – и 
всички те гарнирани с безпомощност в 
отвратителния свят, в който живеем. 
Нещата се случват, искаш или не искаш, и е 
необходимо да се упражняваш ежедневно 
във висш пилотаж, за да оцеляваш. И все 
по – често се оказва, че нищо не се е 
оказало. Егоистът – експериментатор със 
себе си - е само емоционален буфер на 
събитията. 

За  съжаление  ревматологичните 
заболявания се лекуват цял живот и 
страничните явления на всяко едно 
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лекарство подлежи на контрол, защото то 
атакува черния дроб, бъбреците, кръвта. 
Ако лечението е неадекватно – увреждат се 
бял дроб, сърце, докарва се латентна 
туберкулоза. През страдание тепърва 
трябва да се преоткриват хората наоколо. 
Преоткриване малко, по малко. И това не е 
лесно. Най – близките хора не разбират за 
какво заболяване става дума и не могат да 
си обяснят какво става с техния човек, 
каква е причината на промяна в 

поведението, стойката, походката, във 
физическото и психичното състояние. 
Болният – дали да се учи да ги разбира тях 
или да се бори  със себе си? В основата на 
борбата за живот са промяна в качеството 
на живот и по- благоприятен начин на 
живот. 

Информацията е неточна и неясна. Има ли 
клинична пътека, или не? Доколко е 
възможно да си позволиш доплащане? Има 
ли специалисти, работещи по проблема? 
Къде са те? Кои са? Те трябва да вдъхват 
доверие, за да има във всичкото лошо и 
добро! 

И докато настроението се люшка от 
отчаяние през скептични усмивки, 
просветление, моменти на радост до 
примирение, нещата продължават да се 
случват. Ревматологичното заболяване може 
да засегне очите и сърцето, а последиците 
са необратими. При сърцето се деформира 
аортната клапа, при което се получават 

т.нар. пороци, които водят до аритмии. На 
по – късен етап се нарушава функцията на 
белия дроб и бъбреците. Това води до 
повишаване на кръвното налягане. 
Болестта може да се сбърка и с 
псориатричен артрит, който има сходна 
клинична картина. Поставена ли е точната 
диагноза? Най – лесно се посяга на 
обезболяващо, което често замаскира 
заболяването. Кортикостероиди, скъпи 
биологични препарати, които НЗОК плаща 
отчасти, удължават времето на ремисия 
между пристъпите. В някои случаи 
възпалителният процес може да бъде спрян. 
Где този късмет?! Много е важна връзката 
между лекар и пациент, както и 

мониториране на заболяването, следене на 
кръвната картина. 

Битката за живот не е стока. Искаш да 
спечелиш, защото искаш да живееш. 

За да остарява здравословно, както 
здравият така и заболелият, би трябвало да 
се ръководи от мъдростите, които са 
натрупани през вековете от човешкия род. 
Те са безброй много, но ние ще се спрем 
само на няколко: 

Води борба със себе си! Пребори се със себе 

си! 

Преодолей страха! Той е най–лошият 
съветник! 

Информирай се, търси тези и това, което 
ще ти помогне! 

Няма 100 процента сигурност, но нали 
надеждата умира последна! 

Няма място за отчаяние. Отчаяние - значи 
обреченост! 

Търси себеподобни, контактувай с хората, 
не се самовглъбявай, не се затваряй в себе 
си! 

Говори за заболяването. Не се знае откъде 
ще дойде цярът! 

Трябва да живеем единствено с мисълта, че 
човек е единствен, а животът му 
неповторим! Равенство няма и не може да 
има! Всеки човек посвоему е полезен за 
обществото. 

Вярно е, че обречените на Бехтерев и 
всички други ревматологични заболявания 
страдат. Вярно е, че не са на вниманието на 

обществото. Вярно е, че специалисти – 
лекари със сърце и амбиции да помогнат, 
информирани, за да информират болните, 
да назначават адекватно лечение, са много, 
много малко, незначителен брой, в 
сравнение с броя на болните. /
Регистрираните с болестта на Бехтерев в 
България са приблизително 30 000 /. 
Лекарят е зает да овладее състоянието 
(често и животозастрашаващо), да постави 
правилната диагноза, да се насочи към 
адекватно  лечение .  Но  именно 
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професионалистът по здравни грижи има 
задачата да помогне на болния, да бъде в 
постоянен контакт с него, да следи за 
промените в състоянието му и не само да 
информира за тях лекарите, а и да реагира 
бързо и адекватно при необходимост. Може 
ли да се измери с думи или дребни 
подаръци благодарността в очите на 
нуждаещия се, тихото му “благодаря”, 
когато е получил облекчение в ежедневната 
си борба с болката, недъзите и травмите си? 

Истинският мотив за избор на тази 
професия е именно желанието да помогнеш 
на човек, когато е най-слаб и уплашен, 
когато е повален от болката или се е 
примирил с безпомощността. Да направиш 
каквото е възможно, за да върнеш радостта 
в нечий живот, да подкрепиш болния, 
когато има най-голяма нужда от внимание 
и съчувствие. Тези неща представляват 
същността на избраната от лекаря 
професия. 

Ревматологичните и мускулно – ставни 
заболявания са в челото на редичката от 
най–често срещаните заболявания. Но 
какво от това? Теб просто те боли и душата. 
Как се обяснява болката с думи на здрави 
хора? Как да си щастлив, когато боли, а 
щастието – щастие ли е, когато физическата 
болка блокира мозъка и не го усещаш? 
Светът за страдащите е ужасен! Повярвайте 
наистина е така! До кога? 

Любов. Страст. Привързаност. Нужда. 

Обич. Чувство. Непознато. Различно. 
Красиво. Страх. Спокойствие. Чувствам се 
щастлив. Забравям всичко. Искам да 
съчетая разума със сърцето - нещо 
невъзможно. Не мога да продължа... в 
момента знам само, че така влюбен не съм 
бил. Така не съм обичал, сигурен съм, че 
такова чувство няма и да се повтори. 

Болните обичат и имат нужда не само от 
отбгрижване, имат нужда да бъдат 
обичани. Обичащите и обичаните са 
неизмерима сила в борбата с болестта. 
Въпреки всичко и най – вече ОБИЧ. Обич и 
светлина са нужни всекиму по пътечката на 
оцеляването. 
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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 
застанали 9 атлета – всички млади хора с 
различни физически и умствени 
увреждания. Прозвучал изстрел и... 
бягането започнало. Някъде след 30-ия 
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, прегърнало 
го и попитало: „Сега по-добре ли си?”. След 
това всички заедно – и деветимата – 
пресекли финала рамо до рамо. Стадионът 
се „взривил” от аплодисменти.  

АЗ ОСТАРЯВАМ ТАКА 

Божидар Ивков  
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ЕСЕИСТИКА 

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. 
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ТЕСТ, ПРОГНОЗИРАЩ ЕФЕКТИВНОСТТА 
НА ЛЕЧЕНИЕТО 

Американски учени работят  по 
разработката на методика, която ще 
позволи да се прогнозира реакцията на 
всеки човек към предписаното му лечение. 
Така ще стане възможно да се разработва 
персонален и максимално ефективен 
подход за неговото лечение. 

В хода на изследванията си сътрудниците 
от катедрата по биомедицински 
инженеринг от Технологическия институт в 
Джорджия и учени от Университета Еймори 
са успели да пресъздадат процеса, 
протичащ в организма, в който се развива 
атеросклероза, рак и остеопороза. След това 
учените разработили модел, използващ 
сигналите, предаващи се от клетките чрез 
ферменти, за да предскажат дейността на 
ферментите катепсини (те провокират 
ускоряване на заболяването) при 
конкретния болен. 

В резултат от своята работа учените смятат 
да създадат тест, който по количеството 
катепсини ще може да предостави на 
лекаря информация доколко агрессивна е 
една или друга болест. 

Бележка на редактора. Остава да се 
надяваме, че учените ще успеят да създадат 
подобен тест. Нещо повече - трябва да се 
надяваме, че рано или късно ще бъде 
създаден тест, чрез който ще може да се 
прогнозира ефективността от прилагането 
на биологични лекарства при ревматичните 
заболявания, както и тест, който да 
прогнозира вероятнтността да се проявят 
едни или други нежелани странични 
ефекти, а също така и тяхната сила на 
проявление. 

Източник: LikarInfo http://www.likar.info/
obsledovanie-i-lechenie/news-58926-prognoz-
lecheniya-pokazhet-novyiy-test/ 

*** 

МУЗИКАТА НА НАШИЯ РАЗУМ ПРИЛИЧА 
НА ДЖАЗ 

Китайски учени изучили импулсите, които 
идват от човешкия мозък и ги 
трансформирали в музикални вълни, пише 
Wired. 

Това изследване помогнало на учените от 
Университета по електронни науки и 
технологии да чуят музиката на разума. 

Учените обединили два типа вълни, идващи 
от човешкия мозък. Превръщайки ги в 
музикални, изследователите  чули 
фортепианен джаз със свободен ритъм. 

Данните от енцефалограмите и магнитно-
резонансната томография помогнали на 
изследователите да съотнесат определени 
импулси с височината на звука и 
продължителността му. Били използвани 
данни от ЕЕГ и магнитно-резонансно 
сканиране на мозъка на 14-годишна 
девойка и 31-годишна жена, намиращи се в 
състояние на покой. 

Получените данни били снабдени с тембър 
на фортепиано. Учените отбелязват, че 
инструмента може да се смени, но ритъмът 
и височината на звука ще останат едни и 
същи. 

„Тази „музика на разума”, която накрая 
успели да чуят, въплъщава работата на 
мозъка в изкуството и дава на учените и 
художниците платформа за сътрудничество, 
насочено към по-доброто разбиране на 
връзките между музиката и човешкия 
мозък” – цитира учените The Daily Mail. 

Те предполагат, че направеното от тях 
откритие ще помогне на медиците по-точно 
да поставят диагнозите и по-ефективно да 
провеждат лечението по метода на 
биологичната обратна връзка, основан 
върху релаксацията и анализа на сигналите 
от нервната система. „Музикалната терапия 
би била добро приложение за музиката на 
мозъка, остава само по-детайлно да се 
изучи тя”, заявил Цзин Лу – един от 
авторите на изследването. 

Източник:  h t tp ://podrobnos t i .ua/
technologies/2012/11/20/871576.html 

НАУЧЕН ДАЙДЖЕСТ  
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НАУЧЕН ДАЙДЖЕСТ  

Lu, J, Wu D, Yang H, Luo C, Li C, et al. (2012) 
Scale-Free Brain-Wave Music from Simultane-
ously EEG and fMRI Recordings. In: PLoS 
ONE 7/11 http://www.plosone.org/article/
info:doi/10.1371/journal.pone.0049773?
i m a g e U R I = i n f o : d o i / 1 0 . 1 3 7 1 /
journal.pone.0049773.g001 

*** 

КЛЕТКИТЕ НА КОЖАТА ИМАТ 
СОБСТВЕНИ УНИКАЛНИ ГЕНОМИ 

Американски учени са изяснили, че 
клетките на кожата съдържат собствени 
уникални геноми. 

Генетиците анализирали структурата на 
ДНК клетки на кожата и стигнали до 
извода, че тяхната генетична уникалност 
превръща човека в „мозайка” от клетки с 
различен генетичен материал. 

„Изяснихме, че човекът представлява 
„мозайка” от клетки с различни геноми. В 
хода на експериментите разбрахме, че 
например 30% от клетките на кожата се 
отличават една от друга по броя на копията 
на различните фрагменти на ДНК. По-рано 
смятахме, че подобни вариации възникват 
само в случай на такива болести като 
различните видове рак. Генетичният 
калейдоскоп, който октрихме в кожата, 
може да се види и в кръвта, и в мозъка, и в 
други части на човешкото тяло” - казва 
ръководителката на групата биолози Флора 
Вакарино от Центъра за изучаване на 
децата при Йелския университет (САЩ). 

Учените  изследвали култура от 
препрограмирани (iPSC) стволови клетки, 
получени от клетки на човешка кожа. 

Вакарино и колегите й се опитвали да 
разберат защо някои от iPSC-клетките са 
склонни към вредни мутации и се 
превръщат в ракови. Учените използвали 
образци от кожата на седем доброволци, от 
всеки от които били взети препрограмирани 
стволови клетки. 

Като получили виртуалните „копия” от 
генетичния материал, Вакарино и колегите 
й ги сравнили, като се опитвали да намерят 
следи от мутации. За учудване на 
биолозите, геномите дори на здрави 
стволови клетки забележимо се отличавали 
един от друг. 

Според изчисленията на изследователите 
геномите на около 30% от iPSC-клетките 
съдържали в себе си малки мутации – в тях 
присъствали допълнителни копия на 
отделни участъци от ДНК или един от 

съществуващите участъци бил отделен. 
Било проверено дали това не е резултат от 
процеса на „препрограмиране”, като били 
сравнени геномите на стволовите клетки с 
ДНК на техните прародители. 

Оказало се, че изходните клетки на кожата 
съдържали в себе си около половината 
мутации, открити в линиите на стволовите 
клетки. 

Такъв резултат е в противоречие със 
съвременните представи за устройството на 
генома на всички многоклетъчни 
организми. Смята се, че всички клетки на 
тялото, в т.ч. и на кожата, съдържат в себе 
си едно и също копие на генома. Като 
правило измененията в неговата структура 
води до появата на тумори или до 
включване на системата за защита на 
генома, която принуждава клетката с 
погрешна ДНК да се „самоубие”. 

Според Вакарино и нейните колеги, 
п о л учените  ре зу л т ати  показват 
необходимостта от преразглеждане на 
съвременните методики за анализ на 
генома. 

Източник :  h t tp ://podrobnos t i .ua/
technologies/2012/11/19/871582.html 

*** 

СОКЪТ ОТ ГРЕЙПФРУТ – ПРИЯТЕЛ ИЛИ 
ВРАГ? 

Установено е, че сокът от грейпфрут може 
да бъде смъртно опасен, когато се приемат 
определен вид лекарства. Според учени от 
Института Лоустън за изследване на 
проблемите на здравето, цитрусовите 
плодове като грейпфрут, лайм и севилски 
о р анже ви  п о рт о ка ли  с ъдържат 
фуранокумарини, които имат свойството да 
увеличават няколко пъти действието на 
някои лекарства, което може да доведе до 
остра бъбречна недостатъчност, проблеми с 
дишането, вътрешни кръвоизливи и дори 
внезапна смърт. Това са резултати от 
изследвания, които могат да се открията в 
статия, публикувана в Canadian Medical As-
sociation Journal. 

Фуранокумарините си взаимодействат с 
белтъка CYP3A4, който се съдържа в много 
антидепресанти, лекарствени средства 
срещу алергии, в лекарства за нарушен 
сърдечен ритъм, високо равнище на 
холестерина, за профилактика на ХИВ-
инфекции. При съчетаване с грейпфрут и 
портокали множество препарати могат да 
станат опасни. 
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„С грейпфрута са несъвместими много от 
лекарствата, които често предписват 
лекарите... Вероятността от възникване на 
неприятни последици се увеличава, защото 
през последните години броят на 
несъвместимите с грейпфрута медикаменти 
нарастна” – предупреждава един от 
авторите на изследването Дейвид Бейли. 

Днес, по данни на канадски специалисти, 
съществуват 85 лекарствени средства, които 
са несъвместими с някои цитрусови плодове. 
Преди четири години те са били едва 
седемнадесет. 

Проблемът се задълбочава и от това, че 
много лекари не знаят за опасността от 
съчетаване на цитрусови плодове и 
лекарства, а самите болни рядко спазват 
необходимата диета. Трябва да се знае, че 
фуранокумарините не се изхвърлят от 
организма дълго време след приема им. Така 
тези, които приемат лекарства е най-добре 
да се откажат от цитрусови плодове.  

Консумацията на цитруса с медикаменти 
може да увреди бъбречната дейност и да 
причини дихателна недостатъчност на 
човешкия организъм. 

Според други източници броят на вредните 
медикаменти за момента възлиза на 43 – в 
това число антибиотици, антидепресанти, 
лекарства за хора с трансплатирани органи 
и др. 

Грейпфрутът е като нож с две остриета: или 
увеличава въздействието на лекарствата, 
което може да доведе до евентуална 
свхръхдоза, или пък го намалява. Във 
втория случай медикаментите стават все по-
малко ефективни. 

ИЗТОЧНИЦИ: 

У т р о . р у  h t t p : / / w w w . u t r o . r u /
articles/2012/11/27/1086135.shtml 

http://kushtovnica.com/zdrave/13426 



 
 


