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Увод 

Предлаганата тук малка книга представлява сборник с материали, 

посветени на една твърде чувствителна, предизвикваща често срам и 

трудна за дебатиране тема. Темата за секса и сексуалността на човека с 

инвалидност и/или с ревматоидно заболяване. 

Това са въпроси и проблеми, с които всеки един от нас се сблъсква 

ежедневно, независимо дали е здрав човек, човек с ревматоидно 

заболяване или човек с инвалидност.  

Сборникът е съставен от материали, които са били публикувани в един или 

друг момент в блога ми. Сега те са събрани на едно място за по-голямо 

удобство на интересуващите се от темата. 

 

доц. дсн Божидар Ивков 

 

 
Източник: 

https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B8+%D0%B8%D0%

BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82,+%D1%84%

D0%BE%D1%82%D0%BE&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Ns0gaBSjzv7N-

M%253A%252CGIWANkH0aKKw5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kRsBS66EbO7T9Oc_ExwyEarZVrWcw&sa=X&ved=2ahUKEwjbh9_aj4PkAhUDxMQBHWBFDgsQ9Q

EwAHoECAkQBg#imgrc=Ns0gaBSjzv7N-M:&vet=1 
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СЕКС ПРИ РЕВМАТОИДНИ БОЛЕСТИ И НАЛИЧИЕ 

НА ХРОНИЧНА БОЛКА 

 

Независимо, че порнографията е широко разпространена, 

особено в интернет, секса остава една от темите табу в 

европейския културен кръг. Още по-тежко табу е сексът при 

хората с видими увреждания, в т.ч. предизвикани от 

ревматоидни заболявания. Често дори темата секс е обвита 

плътно от силни предразсъдъци, негативни стереотипи и 

невежество. Самите хора с ревматоидни заболявания често 

реагират негативно на въпроси, свързани със секса. Много често 

могат да се чуят коментари от рода на: „Какъв секс, когато имам 

силни болки“? И така, възможен ли се секса при наличие на 

ревматоидно заболяване и преживяване на силна хронична 

болка? 

 

Хронична болка и секс 

При наличието на болка много често се ограничава удоволствието от секса. 

Много са факторите, които могат да окажат благотворно влияние върху 

възстановяването – изцяло или частично – на сексуалната активност и 

постигане на удовлетвореност от половите контакти. Такива фактори са: 

обезболяващи лекарства, разнообразието на половия живот, адаптиране 

на формите на сексуална активност към актуалното здравословно 

състояние, снижаване сила на болката и повишаване на физическите 

възможности, взаимно разбирателство и нежност между партньорите и др. 

Потребностите от физическа и емоционална близост са също толкова 

важни, колкото и другите основни, ключови потребности на човека, като 

например хранене и сигурност. Една от най-важните потребности е 

свързана със сексуалността. Установено е, че физическата близост помага 

за удовлетворяването на потребността от любов/обич и принадлежност. 

Сексът от своя страна е израз на обща удовлетвореност от живота, негов 

естествен елемент. А освен всичко друго е и важен аспект от идентичността 

на човека. 

Хроничните заболявания, в т.ч. особено ревматоидните, както и 

придружаващите ги често проблеми с наличието на болка, в много 

случаи се превръщат в част от живота и значим елемент от ежедневното 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2018/11/05/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2018/11/05/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8/
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функциониране. Тогава човек спира да чувства удоволствието от 

сексуалните усещания и преживявания. 

Хроничната болка, която е в състояние да затруднява секса, може: 

• да бъде последица от травма, например счупване, 

• да е „рожба“ на хронично заболяване, което има сериозно влияние върху 

общата физическа кондиция и подвижност, например ревматоидните 

заболявания, 

• да бъде последица от новообразувание, 

• да произлиза от процесите на стареене на опорно-двигателния апарат, 

• да бъде следствие от хирургична интервенция и др. 

Именно хроничната и засилваща се по време на физическа активност 

болка може да се превърне в голяма пречка или бариера пред правенето 

на секс. Хората, които изпитват средно силна или силна болка 

обикновено избягват секса, защото свързаната с него физическа 

активност повишава проблемите и негативните усещания, свързани с 

болката, които от своя страна заглушават, затъмняват или направо 

унищожават удоволствието от сексуалните контакти. На пръв поглед 

изглежда, че най-простият начин за справяне със ситуацията, е приемът на 

обезболяващи лекарства. Това е твърде специфичен подход, свързан с 

множество рискове. Винаги обаче, съществува необходимостта от 

нормално функциониране, в т.ч. и реализацията и задоволяването на 

сексуалните потребности. 

 

Психика, болка и секс 

Доброто самочувствие е необходимо за добрия сексуален живот. Когато 

хроничната болка предизвиква физически проблеми, извършването на 

ежедневните задължения се затруднява или става невъзможно, понижава 

се самооценката и чувството за собствената привлекателност на човека. 

Това неминуемо оказва негативно влияние върху съжителството на 

двамата партньори. Съзнанието, емоционалното и физическото 

отдалечаване засяга и партньора, задълбочава в човека с хронична болест 

страховете, опасенията, чувството за вина и негодувание. При такива 

случаи помощта на психиатър или психолог може да се окаже много 

важна. Разговорът и взаимното разбиране позволява да се закрепи 

здравината на връзката, в т.ч. и в областта на секса. 

Възстановяването на емоционалната близост е необходима за извършване 

на следващата крачка – възстановяване на физическата близост. 

Първоначално партньорите могат да имат физическа близост с цел да 
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опознаят своите тела, като в началото не докосват половите си органи. Тук 

е важно да се установят приятните сензорни преживявания, а не 

концентрация върху оргазма. Това е важно не само за много необходимата 

„увертюра“, но и за научаването на какъв вид докосване и стимулация 

доставят най-голямо удоволствие на партньора и – най-важното – не 

причиняват болка или неприятни усещания. 

 

Болестта и сексуалните пози 

Половият акт не е единствената форма и източник на удовлетвореност от 

физическата близост. За хората с хронична болка, с нарушения в 

подвижността, разнообразяването на сексуалния живот може да се 

постигне чрез докосване на партньора, изработване на най-удобната поза, 

но също и чрез мастурбация или използването на вибратор. 

• Откриването на тайните на тялото на партньора чрез докосване винаги е 

вълнуващ начин за изразяване на чувствата. Това може да бъде прегръдка, 

нежно потупване, галене, масажиране или целуване. Всяка форма на 

докосване повишава чувството за близост. 

• Petting/петинг – стимулиране органите на партньора с ръце. Това 

позволява в много голяма степен да облекчи сексуалното напрежение и 

много често да се постигне оргазъм. 

• Мастурбацията е действие, обвито в мъглата на предразсъдъците и 

табутата, на невежеството и негативните стереотипи. Всъщност това е 

метод за задоволяване или самозадоволяване на сексуалните потребности. 

• Използването на вибратор може да достави удоволствие, както без 

физическото присъствие на партньора, така и с негова помощ. Това е добър 

начин да се разнообрази сексуалния живот на двойката. 

• Оралният секс може да се превърне в разнообразяване или алтернатива на 

традиционния полов акт. При оралния секс единият от партньорите може 

да остава изцяло пасивен, докато другият партньор задоволява неговите 

сексуални потребности. Едва ли е необходимо да казвам, че този вид секс 

изисква много добра хигиена, доверия и уважение между партньорите. 

Едно от най-трудните и най-важни неща и/или задачи за хората с 

ограничена подвижност и изпитващи хронична болка, каквито са 

например случите например при хора с ревматоиден артрит, болест на 

Бехтерев, фибромиалгия и др., е намирането на най-подходящата за тях 

сексуална поза. Тук на помощ могат да дойдат различните наръчници, 

описващи различни видове на сексуалното изкуство. 
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Добре би било преди секса човекът с хронична болка да приеме 

предписаните му лекарства с цел да редуцира болката и да изпита по-

голяма наслада от сексуалния контакт. 

Добрите сексуални контакти, освен че възвръщат доброто самочувствие, 

също могат сами по себе си да редуцират хроничната болка, защото по 

време на секс организма отделя естествени болкоуспокояващи субстанции, 

които се наричат ендорфини. 

Чувството за близост и пълнота в контактите с партньора повишават 

силите за по-успешна борба с хроничните болест и болка. 

 

Ревматизмът има връзка със секса 

Тази връзка може да се наблюдава, когато човек се заразява с хламиди или 

други бактерии, пренасяни по полов път. Хламидите имат способността да 

проникват чак до ставите и да предизвикват възпаление на ставите – т.нар 

синдром на Ройтер. Оказва се, че това е най-честото заболяване при 

младите мъже. Може да бъде лекувано с антибиотици, а лечението може 

да продължи до половин година. 

 

Заключителни бележки 

Когато между партньорите съществува любов, доверие, взаимно уважение 

и съгласие, нито една сексуална техника не може да се разглежда като 

извращение или като недопустима. 

Любовта, доверието, уважението, поставянето на мисълта за другия пред 

мисълта за собственото удоволствие, съгласието – това са „вълшебните“ 

ключета към сексуалното здраве и възможно най-пълното задоволяване 

на сексуалните потребности, както и за задоволяване на всички останали 

потребности, породени от и във връзка със съвместния живот на мъжа и 

жената. 

Източници: Wójcik, M. (2013) Choroba i ból a seks. 

https://wylecz.to/zdrowie-a-seks/choroba-i-bol-a-seks/ 

Osiem prawd o reumatyzmie. http://www.byczdrowym.info/kosci-i-

stawy/osiem-prawd-o-reumatyzmie 

 

Публикувано на 18.11.2018 
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РЕВМАТОСЕКСОЛОГИЯ 

 

В брой 3, том 48 на полското списание „Ревматология” е поместена 

редакционната статия на проф. Еугениуш Кухаж „Ревматосексологията: 

въведение в интердисциплинарна проблематика”1. И тъй като подобни 

текстове почти не могат да се видят в България реших да представя на 

своите читатели статията, още повече, че това е един чудесен и много 

полезен текст.  

Още във въведението проф. Кухаж казва нещо много важно и което 

преминава като червена нишка през целия текст: „Сексуалността е 

съществена, естествена и вродена функция (к.м.-Б.И.) на 

човешкия организъм. Тя притежава биологическо, психично, 

социокултурно и хедонистично2 измерение. Човекът се отличава с 

осъзнаване на собствената си сексуалност, което означава, че тя носи в себе 

си социално-културно измерение и зависи от светогледа и признаваните 

етични ценности”3. 

Какво представлява сексуалността на човека? Дефиницията на 

сексуалността в своята пълнота се появява през 2005 г и звучи по следния 

начин:  

 

„Сексуалността е централен аспект на това да бъдеш човек през 

целия си живот, обхващащ: сексът, половата идентификация 

и роля, сексуалната ориентация, еротизмът, желанието, 

интимността и репродукцията. Сексуалността е преживявана и 

изразявана в мислите, фантазиите, преживяванията, 

вярванията, ценностите, поведението, ролите и връзките. 

Сексуалността възниква при взаимното влияние на 

биологически, психологически, социални, икономически, 

 
1 Настоящият материал е изгарден изцяло върху нея: Kucharz, Eugeniusz J. (2010) 
Reumatoseksuologia: wprowadzenie do problematyki interdyscyplinarnej. W: Reumatologia, 
Vol. 48, tom 3, ss. 155–158. 
2 Хедонизъм (от гръцки: ἡδονισμός [hēdonismos], от ἡδονή [hēdonē] „удоволствие” + 
наставка –ισμός [ismos] „изъм”) е школа в етиката, според която удоволствието е 
единствената съществена ценност. Eтическо учение, според което най-висшата цел на 
човешкия живот е удоволствието и насладата в противовес на аскетичния живот. 
Хедонизъм – това е термин с гръцки произход, който означава наслада. Виж: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0
%B7%D1%8A%D0%BC 
3 Reumatoseksuologia: wprowadzenie do problematyki interdyscyplinarnej. W: 
Reumatologia, Vol. 48, tom 3, s 155.  

https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/01/29/%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f/
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
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политически, културни, еротични, правни, исторически, 

религиозни и духовни фактори ”4. 

 

Сексуалността, разбирана в широк смисъл, е предмет и обект на 

изследване на сексологията, която от своя страна е медицинска дисцплина, 

стояща близо до психологията, социологията и антропологията.  

В медицинската сексология съществуват различни специфични 

направления, които изучават сексуалното здраве на хората с различни 

болести. Вероятно не е изненада, че най-голямо внимание е посветено на 

кардиосексологията5. 

Ревматосексологията – темата на този материал – е специална научна 

дисциплина, която се занимава със сексуалното здраве и възникващите в 

тази връзка смущения и тяхното лечение, при хора с ревматични 

заболявания, в т.ч. „влиянието на тези болести, диагностични методи, 

лечение, както и техните последици за такива аспекти на сексуалното 

здраве, като сексуално развитие, сексуални потребности, желание, 

сексуално поведение, постигане на сексуална удовлетвореност, 

партньорски релации”6.  

Трябва да се има предвид, че ревматосексологията, като клинична 

дисциплина, насочва своето внимание към болния, за да се опита да 

разреши здравните проблеми, свързани със сексуалното здраве, както и 

методите и средствата за тяхното лечение. Не по-малко важна тук е 

профилактиката.  

Тази клинична дисциплина се развива в тясна връзка с ревматологията и 

обръща голямо внимание на проявите на различните ревматични 

заболявания. Смята се за интердисциплинарна специалност. 

 

Необходимо ли е да се развива ревматосексологията 

Известно е, че броя на хората с ревматични заболявания е голям и показва 

тенденция на увеличаване. С голяма степен на вероятност може да се 

приеме, че около 1,5% от населението на страната (т.е. около 110 000 

човека) има една или друга ревматична болест. Много често, както вече е 

известно, тези болести се появяват при хора на възраст 30–55 години, дори 

 
4 Пак там, с. 155. Това е цитат по: Lew–Starowicz, Z., K. J. Filipiak, A. Januszewicziwsp. 
(2009) Kardioseksuologia. MedicalEducation, Warszawa. 
5 Пак там, с. 155. Цитат по: Lew–Starowicz, Z., K. J. Filipiak, A. Januszewicziwsp. (2009) 
Kardioseksuologia. MedicalEducation, Warszawa.  

6 Пак там, с. 156 
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и по-рано. Смята се, че жените боледуват около 4 пъти по-често в 

сравнение с мъжете, независимо от някои изключения като при болест на 

Бехтерев например7.  

Тези фрагментарни данни подсказват, че една голяма част от българите с 

ревматоиден артрит или болест на Бехтерев например (двете най-

разпространени ревматични заболявания), намиращи се в репродуктивна 

възраст, често се сблъскват с някакви проблеми, свързани със своето 

сексуално здраве, а то от своя страна се превръща в една от най-важните 

сфери на живота им. Проф. Кухаж отбелязва нещо много важно:  

 

„… сексуалността се отнася до целия живот на човека и 

смущенията в нея могат да се проявят във всяка възраст”8 

 

Това, както и оскъдните епидемиологични данни за разпространеността 

на ревматичните заболявания, предопределя важността и значимостта на 

ревматосексологията и помощта, която тя може да окаже. При наличието 

на около 200 ревматични болести, с различна изява на множество 

функционални дефицити, може да се очаква, че при хората с ревматични 

заболявания ще се проявяват доста различни смущения и проблеми със 

сексуалността и сексуалното здраве, защото те са свързани причинно с 

основното заболяване. Безспорно е, че тези проблеми, могат да се проявят 

независимо от ревматичните болести, „но тяхното протичане и 

възможности за лечение могат да бъдат ограничени или да изискват 

модификация поради изявата на ревматичното заболяване или поради 

последици от тяхното лечение”9. 

 

Проблеми, с които се сблъсква ревматосексологията 

Ревматичните заболявания предизвикват множество промени в женската 

сексуалност, отнасящи се до потребностите в тази сфера, идентификация 

на тези потребности, личностните и биологическите черти, както и до 

семейните и социалните отношения. Тук се намесват и етични въпроси, 

свързани с религиозни ценности. При настъпване на видими промени в 

тялото може да се изяви намаляване на чувството за привлекателност, 

 

7 Много е вероятно дори при това заболяване да протича процес на феминизация на 
болестта, за което вече съм писал на друго място.  
8 Reumatoseksuologia: wprowadzenie do problematyki interdyscyplinarnej. W: 
Reumatologia, Vol. 48, tom 3, с. 156.  
9 Пак там, с. 156.  
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стесняване на приятелския кръг и на заниманията в него и др. При тежко 

протичане на ревматичното заболяване жените се нуждаят от чужда 

помощ при извършване на ежедневни дейности и дори при поддържане на 

личната хигиена, което също оказва влияние върху тяхната сексуалност10. 

Негативното отношение на обкръжението към промените в тялото може 

да се превърне в повод за депресивни състояния, което от своя страна също 

е причина за проблеми със сексуалността. 

Известно е, че ревматичните болести влияят върху формата и външния 

вид на тялото в различна степен. „Това е процес, частично действителен и 

частично свързан с прекомерното му усещане от човека”. Някои 

заболявания, като склеродермията например, оказват силно влияние по 

посока на поява и задълбочаване на негативни промени във външния вид 

на тялото. Промени могат да настъпят и при лечението с кортикостероиди 

– например промени в чертите на лицето. 

Важни елементи на женската красота са дължината на крайниците и 

тяхната съразмерност с цялото тяло. За никого не е тайна, че отдавна 

дългите крака, средно широките бедра и тънката талия са елементи на 

женската физическа атрактивност. Например хондродистрофията и други 

вродени заболявания се свързват с изменения точно на тези елементи на 

сексуалната атрактивност и красота. 

Смята се, че много болести редуцират репродуктивните възможности на 

жените. Голяма част от медикаментите, с които се лекуват ревматичните 

заболявания, имат установено тератогенно въздействие (т.е. увреждат 

плода) и това налага използването на контрацептиви. И тук възникват 

определени въпроси и проблеми – прилагането на контрацепция зависи 

от вида на заболяването, „сексуалното образование на пациентката и 

нейния партньор, както и от възгледите за контрацепцията”. Например 

някои методи за предпазване от бременност не са подходящи при дадени 

заболявания – хормонални средства с високо съдържание на естроген и 

прогестерон не са подходящи при жени с системен лупус еритематозис11. 

Съществуват промени, които засягат половия живот на човека с 

ревматично заболяване. Става дума за синдрома на сухота на влагалището 

или язви на лигавицата на гениталиите и др. Те предизвикват болка при 

 
10 Пак там, с. 156. Тук проф. Кухаж се позовава на: VanBerlo, W., H. B. vandeWiel, E. 
Taaletal. (2007) Sexual functioning of people with rheumatoid arthritis: a multicenter study. 
In: Clin Rheumatol, Vol. 26, pp. 30-38. // Van Berlo, W., Р. Vennix, J. J. Rasker et al. (1999) 
Rheumatic diseases and sexuality: a review of the literature. In: Rheum Eur, Vol. 28: 113-117.  
11 Пак там, с. 157  
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полов контакт. Освен това ставите и мускулни промени, водещи до 

функционален дефицит, могат да направят невъзможно прилагането на 

една или друга сексуална поза. 

При много ревматични заболявания се наблюдават съдови промени. Те 

могат да предизвикат психични проблеми например при т.нар. 

невролупусили да породят системен васкулит. Съдовите проблеми имат 

важна роля при смущения в ерекцията особено при болни от 

склеродермия и т.н. Допълнителни фактори могат да бъдат 

полиневропатията, влияние на медикаменти и др. Трябва да се има 

предвид, че много ревматични заболявания се придружават от промени в 

настроението и други психични промени, което също оказва влияние 

върху сексуалността. 

Особено важно, според мен, е въздействието на промените в стойката на 

тялото и физическите му възможности, предизвикани от ревматичните 

болести. Обикновено тези промени имат негативно влияние върху 

чувството за атрактивност на болните и върху тяхната сексуaлност. 

  

Какви са целите на ревматосексологията? 

Основните цели на съвременната терапия при ревматичните заболявания 

е овладяване на болката, предотвратяване на инвалидизацията, както и 

контрол върху структурните изменения, запазване на максимално 

възможното функционално състояние на човека и непроменена 

продължителност на живота. Всичко това е свързано с качеството на живот 

на болния. Смята се, че доброто качество на живот означава „възможност 

за запазване на между човешките отношения, запазване на професията и 

работното място и самостоятелност при извършване на ежедневните 

дейности… Задоволяването на сексуалните потребности представлява 

важна част от качеството на живот. Сексуалността трябва да се разбира в 

широк смисъл, т.е в психологически, биологически и социален аспект”12. 

За съжаление ревматичните болести влияят върху всички равнища на 

сексуалността. От много голямо значение е, човекът с ревматично 

заболяване да получи подходяща и своевременна помощ при решаване на 

личните си сексуални проблеми, а не повечето от аспектите на 

сексуалността да бъдат пренебрегвани за сметка на лечението. Времето на 

декартовото разделение в медицината отдавна е отминало и това трябва 

ясно да се разбира и от лекарите, и от пациентите. 

 
12 Пак там, с. 157  
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Практически проблеми на ревматосексологията в България 

Трудно ми е да кажа, колко лекари-сексолози работят в България. 

Доколкото ми е известно вече има достатъчно клинични психолози. И все 

пак, достъпът до клиничен сексолог е силно затруднен вероятно по две 

основни групи причини: финансови и социокултурни. Много е вероятно 

самите сексолози слабо да познават ревматичните заболявания. 

Поне на мен не ми е известно в България да има специалисти 

ревматосексолози. Още по-малко ми е известно да се придава съответното 

значение на сексуалните проблеми при този род заболявания.  

Подобно на ситуацията в Полша, за която говори проф. Кухаж, и в 

България съществуват психологически и свързани с традициите 

ограничения, които затрудняват контактите между лекарите и пациентите 

по отношение на сексуалните проблеми. „От една страна болния най-често 

се бои да попита лекаря за тези проблеми, което произтича от бедния 

речник или от традициите, а също и от факта, че лекарят може да бъде от 

противоположния пол или на различна възраст. От друга страна 

ревматолозите почти винаги омаловажават или маргинализират 

сексуалните проблеми на пациента си”13. Добрите клинични резултати, 

подобрението в здравословното състояние на болния, дори неговото 

завръщане на работа и към извършването на ежедневните дейности още 

не означава постигането на оптималното ниво на качество на живота за 

болния, ако сексуалните проблеми остават и тормозят човека с ревматично 

заболяване. Това винаги ерозира здравето му и усилията на лекаря и може 

да има непредвидими последици за болния. 

  

Заключителни бележки 

Засега ревматосексологията за нашите условия остава по-скоро екзотична 

прищявка, отколкото осъзната необходимост. Днес не се знае доколко 

ревматичните болести увреждат сексуалността и сексуалното поведение на 

хората с ревматични болести. Още по-малко се знае дали сексуалните 

проблеми могат да бъдат фактор – основен или придружаващ – при 

активизирането на болестта. 

Вероятно е необходим по-голям обмен на знания между сексолози и 

ревматолози за благото на пациентите.  

Ревматосексология. Това може да предизвиква иронична усмивка по 

лицата на ревматолозите, а и на самите болни. Има обаче прости истини и 

 
13 [13] Пак там, с. 157-158 

https://bojidarivkov.wordpress.com/page/4/?s=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81&search=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9#_ftnref13
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факти, които съществуват независимо дали признаваме това или не, дали 

ги виждаме и разбираме или не. Те не се заличават, не престават да 

съществуват от премълчаването им. Единствената последица е 

задълбочаването на проблемите.  

Осъзнатата сексуалност е една от най-значимите човешки характеристики. 

Отношението ни към собствената ни сексуалност и към тази на околните е 

мерило за нашата ценностна йерархия и система, за това доколко изобщо 

сме човеци или сме си останали членове на животинското царство. 

 

Публикувано на 29.01.2014. 
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СЕКС, СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ И ХРОНИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

За първи и последен път си купих порно вестник през лятото на 1992 

година. Бях провокиран от едно малко, доколкото си спомням „сбутано” в 

долния десен ъгъл на началната страница заглавие от рода на „Секс и 

инвалидност”. Авторът – известен български сексолог – разказваше 

впечатленията си от поредния световен конгрес по сексология и 

акцентираше на значимостта на сексуалното здраве при хората с хронични 

заболявания и инвалидност. Дали това бе „първата птичка”, 

предизвестяваща началото на трудното и продължително разрушаване на 

табутата въобще, свързани със секса, особено със секса на хората с 

увреждания, и адекватното възприемане на значимостта на сексуалното 

здраве? Не зная. А и това едва ли е най-важното. Важното бе, че дори в 

малка България започвахме – срамежливо и „под сурдинка” – да говорим 

за един изключително важен аспект от нашето здраве – сексуалното 

здраве. 

 

*** 

В поредния номер на полския здравен портал „Пазар на здравето” е 

публикуван материал на Катажина Рожко озаглавен: „Да поговорим за 

секса… със семейния лекар”14, като акцента е поставен върху женската 

сексуалност. 

Според д-р Кшиштоф Новошелски сега е времето за „разрушаването на 

табутата и за разговор на тема сексуалността на човека и по-специално на 

жената”15. 

Още в началото на материала става въпрос за изработен въпросник16, 

достъпен в интернет. Този въпросник, създаден на основата на подобна 

анкетна карта на Международната организация за сексуална медицина, се 

състои от 19 затворени въпроса, които се отнасят и до честотата на 

изпитваното сексуално желание или трудностите, изпитвани при 

достигане до оргазъм. 

 
14 Roźko, K. (2014) Porozmawiajmy o seksie… z lekarzem rodzinnym. Rynek zdrowia, 
25.01.2014. [on-line –http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Porozmawiajmy-o-
seksie-z-lekarzem-rodzinnym,137721,8.html  
15 Пак там.  
16 http://www.indeksseksualnykobiety2013.com  

https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/01/28/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/01/28/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be/
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Porozmawiajmy-o-seksie-z-lekarzem-rodzinnym
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Porozmawiajmy-o-seksie-z-lekarzem-rodzinnym
http://www.indeksseksualnykobiety2013.com/
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Целта му е да служи на лекарите от всяка специалност, най-вече на 

гинеколози, интернисти и семейни лекари като скрининг на сексуалните 

проблеми. 

„Сексуалността е един от елементите на здравословния живот. В много 

случаи сексуалните смущения могат да изпреварват появата на болести – 

например при мъжете най-често първо се появяват смущения в ерекцията, 

а след това диабет. И обратното, при болни от диабет високото кръвно 

налягане и сексуалните смущения могат да бъдат последица от 

увреждания и терапии”, пояснява д-р Новошелски. Той подчертава, че в 

последния случай ако не се стигне до възстановяване на сексуалните 

възможности, то успехът на терапията е непълен.  

Според акушер-гинекологът в Полша все още малко се говори за 

сексуалността, а ако все пак това се случва то най-често е свързано основно 

със сексуалните смущения, като педофилията например. 

Проф. Адам Виндак – национален консултант по семейна медицина – 

смята, че семейния лекар е специалистът, който най-често е с пациента и 

то в продължение на много години. През това време той натрупва знание 

за болестите и проблемите на пациента си, създава отношения, които се 

основават върху взаимно доверие.  

„Семейният лекар е длъжен да разглежда проблемите на своя пациент в 

рамките на биопсихосоциалния модел, да вижда не само нивото на 

кръвното му налягане на апарата за неговото измерване, но и аспектите на 

неговия ежедневен живот. Много оплаквания имат своите основи в 

психосоциалните проблеми, а без подходящата информация е трудно да се 

постави правилната диагноза” – казва проф. Виндак. 

Тук ще отворя една скоба. Тази картина, напомняща романите на 

Арчибалд Кронин17, ми е позната от времето 1966-1986 г., когато нашия 

участъков (тогава така се наричаха личните лекари) лекар правеше поне 

два пъти в годината – извън другите повиквания, „профилактични” визити 

в домовете на хората с хронични заболявания. Спомням си, че този човек 

познаваше детайлно не само заболяванията на своите пациенти, но и 

историята, начина и качеството им на живот18. След 1995 година и особено 

 
17 Арчибалд Джоузеф Кронин(19.07.1896 – 6.01.1981), е шотландски писател. Сред най-
известните му романи са: „Замъкът на шапкаря” (1931), „Цитаделата» (1937), „Дървото 
на Юда”(1961), „Пътят на доктор Шенън” и др. 
18 Става дума за известния по онова време в цяла Красна поляна д-р Балабанчев. Никога 
не чух някой да се оплаче от него – от отношението му към хората или от погрешно 
поставена диагноза. Възрастните хора в квартала казваха: „На него и „дрипите” му са 
докторски”, т.е. това е човек, роден с огромна дарба да бъде лекар. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1896
http://bg.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1981
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/1931
http://bg.wikipedia.org/wiki/1937
http://bg.wikipedia.org/wiki/1961
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през новото хилядолетие – изразявам мое лично мнение – рядко има 

лични лекари, които да полагат такива грижи за пациентите си, за каквито 

говори проф. Виндак. 

Според лекаря Индексът за сексуалните функции на жената (въпросникът, 

за който става дума малко по-горе) би могъл да бъде използван от 

семейния лекар с цел да се улесни започването на разговор в една толкова 

деликатна сфера.  

За проф. Збигнев Гачионг въпросите, свързани с качеството на интимния 

живот, са част от основното изследване и в него няма нищо извънредно 

при отношенията лекар-пациент. 

Според сексологът проф. Збигнев Издембски семейните лекари се 

концентрират върху физическото здраве, по-рядко върху психичното. 

Забравят обаче, че има такава категория като „сексуално здраве”. Не питат 

например пациентките си за удовлетворението от сексуалния им живот, за 

изпитваните затруднения от съвместното съжителство, от изпитването на 

болка по време на половия контакт, за наличието на сухота във 

влагалището и т.н. Според специалиста много пациентки не само, че не 

знаят, че могат да говорят за това със семейния си лекар, но мълчат и в 

гинекологичния кабинет. 

Проблемите на сексуалното здраве се отнасят и за мъжете. „например 

пациент, боледуващ от депресия и приемащ антидепресанти трябва да 

бъде осведомен за очакваните положителни резултати от терапията, но и 

да бъде информиран, че при приемането на такива лекарства има 

вероятност либидото му да се понижи. По време на лечението е възможно 

да се снижи желанието за секс, но само докато се ползват лекарствата. Така 

пациентът ще има по-добра мотивация за лечение”. 

Накрая лекарят обобщава: „Сексуалността има голямо влияние върху 

нашето самочувствие. Може да ни достави много радост, но може да бъде 

и доста деградираща”. 

 

*** 

Сексуалността оказва влияние не само върху нашето самочувствие.  

Като се оставят настрана грубоватите и често вулгарни шеги на тази тема, 

ще се разбере, че много често сексуалността е „ябълката на раздора” при 

много семейни, професионални и други междуличностни конфликти и 

проблеми.  

Особено сериозни проблеми могат да възникват при наличието на по-

тежки хронични заболявания, при които се прилагат и много „агресивни” 
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терапии. Тогава соматичните проблеми, прониквайки в социалните 

релации, могат да нанесат твърде сериозни и далеч отиващи социални 

увреждания – на индивида, на партньора и на най-близкото им 

обкръжение. 

Проблемите със сексуалното здраве винаги означават и проблеми с 

качеството на живот. 

И все пак нека завърша този кратък материал оптимистично. По-добре е 

да се случва това, за което говори Уди Алън („Сексът беше толкова добър, 

че дори съседите запалиха по цигара”), отколкото това, за което признава 

Файлис Дилър („Ужасно нещо ми се случи миналата нощ – нищо”).  

 

  



 19 

ИНВАЛИДНОСТ И СЕКС (МИТОВЕ И 

ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ) 

 

Жестокостта, като част от злото, има многобройни форми на проявление. 

Самата тя е зло. „Жестокостта, като всяко зло, не се нуждае от 

мотивация; нужен и е само повод” – казва Дж. Елиът. 

Цялата история на развитие на нашата цивилизация може да се възприема 

като панорама на жестокостта. И ако така наречените здрави са жестоки 

един към друг, то жестокостта към хората с увреждания може би следва да 

се приеме като нещо естествено. На човечеството (и то само на част от него) 

са били необходими десетки хиляди години, за да достигне до днешното 

приемащо отношение към хората с увреждания. Това, че един човек не 

може да ходи, не го прави излишен. Напротив, много хора в инвалидни 

колички днес са чудесни занаятчии, компютърни специалисти, учени, 

хора на изкуството. В развитите страни са създадени и продължават да се 

създават най-различни уреди и приспособления, които правят хората с 

увреждания независими от своето обкръжение. Нещо повече, тези 

приспособления им позволяват да имат изключителен принос в 

развитието на човечеството. Достатъчно е да спомена името на Стивън 

Хоукинг, за да стане ясно, какво имам предвид. И все пак, защо 

уврежданията си остават толкова силен мотив за различни прояви на 

жестокост към хората с увреждания? 

Една голяма част от здравите хора – съзнателно или не, са жестоки във 

всичко, когато става дума за хора с увреждания, а ако става въпрос за секс, 

за секс и човек с увреждане, то вероятно най-меката реакция би била: 

Какъв секс? Да се благодарят, че е въобще са живи! Какъв секс?! Ама че 

наглост!… Това отношение също би било проява на жестокост, защото се 

отрича правото на човека с увреждане да бъде човек. Човек с всичките си 

човешки потребности и възможности, в т.ч. и сексуални. 

 

*** 

Когато става дума за секс, за сексуалността на хората с увреждания – една 

тема, която е табу в обществото ни, трябва да сме наясно, че тя има свои 

особености. А при кого ги няма? Но сексуалните особености на здравите – 

без крайностите – се приемат за нещо нормално, докато тези при хората с 

увреждания са подложени на подигравка, отрицание, забрани… Често в 

обществото битуват митове и предразсъдъци спрямо сексуалността на 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2013/03/04/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%81%d1%8a/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2013/03/04/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%81%d1%8a/
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хората с увреждания. Поражданото от тях отношение най-често има 

измеренията на жестокост. Самите митове са жестоки и могат да се окажат 

„повод” за още по-голяма жестокост. 

Тук ще се опитам да разгледам и анализирам някои от най-

разпространените митове, предразсъдъци и негативни стереотипи по 

отношение на възможностите за секс и сексуалния живот на хората с 

увреждания 

Преди това обаче трябва ясно да се разбере, че обобщените понятия 

„увреждане” / „инвалидност”, „човек с увреждане” / „инвалид” съвсем не 

разкриват огромното разнообразие от състояния и хора, намиращи се в 

едно или друго такова състояние. Например: хора с параплегии, хора с 

диабет, с ревматични, сърдечно-съдови и други болести, хора, пострадали 

при различни травми, произшествия и т.н. 

И още, хората с увреждания притежават също толкова разнообразни и 

многостранни възможности, способности и таланти, както и всеки друг 

човек без увреждане. 

*** 

Първият мит може да се формулира така19: 

 

Хората с увреждания са асексуални! 

НЕВЯРНО! НЕВЕРНО! NIEDOKŁADNIE! WRONG! 

 

Сексуалносттa не зависи от наличието на инвалидност. Сексуалността е 

присъща на всеки човек, дори на този, който е човек с увреждане от 

детство. И той, както всички останали, притежава полови хормони и 

следователно полово влечение. 

Много хора не знаят, че например мъж в зряла възраст ако загуби по 

някаква причина (травма, операция и др.) тестисите си, т.е. подложен е на 

кастрация, продължава да бъде способен да води полов живот. Да, не с 

такава интензивност, както по-рано, но е способен. 

Известно е, че през 50-е години на ХХ век в някои щати на САЩ мъжете 

изнасилвачи били кастрирани. Тази процедура обаче не довела до 

намаляване на сексуалността при тези престъпници. 

 
19 Всички митове са формулирани на основата на: Прокопенко, Ю. П. Секс и 
инвалидность. Предрассудки в отношении сексуальной жизни инвалидов и 
неинвалидов. http://www.doktor.ru/articles/article.html?id=56460. Този материал е 
използван като основа и източник за настоящата публикация. 

http://doktor.ru/articles/article.html?id=55032
http://www.doktor.ru/articles/article.html?id=56460
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Сексуалността на хората с увреждания е също толкова силна, както и при 

другите, здравите хора, обременени с грижите и тежестите на живота. 

„При хората сексуалните действия са нещо повече, отколкото само 

задоволяването на сексуалния порив, защото те се превръщат в социален 

контакт, който прави възможна редукцията на много напрежения, 

премахването на чувството за самота, компенсирането на липси и 

нарастването на чувството за щастие”20. И това е валидно за всички хора 

– с или без увреждания21. 

 

*** 

Вторият мит може да се формулира така: 

 

Хората с увреждания са безпомощни и затова се нуждаят преди 

всичко от грижи! 

НЕВЯРНО! НЕВЕРНО! NIEDOKŁADNIE! WRONG! 

 

Хората с увреждания или с ограничени и ограничавани възможности не се 

нуждаят предимно или само от грижи, от обгрижване. Те имат потребност 

от поддръжка, от подкрепа, от помощ в някаква ситуация, в която изпитват 

 
20 Obuchowska, I., A. Jaczewski (1982) Rozwój erotyczny. Wydawnictwo Szkolne i 
pedagogiczne, Warszawa, s. 34-35  
21 „Съществуват различни схващания за сексуалните потребности на инвалидите. 
Например, широко разпространено е мнението, че техните потребности са значително 
по-малки, отколкото при здравите хора. Това опровергават изказванията на 
инвалидите, представени в пионерската книга на холандски автори [виж: Diamond, M. 
(1974) Sexuality and the Handicapped. In: Rehabilitation Literature, no 2]. Те поместват там 
първата в Холандия дискусия по тези въпроси, проведена сред група параплегици – 
семейни и несемейни. Когато лекарят, участващ в дискусията в ролята на експерт, 
обръща внимание, че в специализираната литература се твърди, че при параплегиците 
либидото е понижено, това се опровергава от петима от участниците в дискусията (от 
всичко 6). Шестият участник казва, обаче, че при него е обратното – настъпило 
значително засилване на либидото. Групата е съгласна, че първият въпрос на пациента 
след операцията е: „Ще живея ли?”, а веднага след това: „Какви са сега моите сексуални 
реакции?” – като този въпрос предшества въпроса: „Мога ли да ходя или да работя?” 
Затова пък, въпреки доста разпространеното мнение, че най-важно е безпокойството за 
потенциалното бащинство, се оказва, че то е значително по-маловажно от потребността 
от интимен контакт и изпитване на удоволствие. 
Подобен възглед изповядва А. Сътън – англичанин, страдащ от мускулна дистрофия, в 
своя доклад, цитиран в спомената книга, изнесен през 1971 г. на международния научен 
конгрес, посветен на инвалидността. Описвайки своя живот и семейно съжителство с 
жена, страдаща от същото заболяване, той твърди, че въпреки многото трудности и 
комплицирани проблеми не съществува инвалидност, дори най-тежката, която може да 
задуши и елиминира сексуалните потребности”. [Sokołowska, M., A. Ostrowska (1976) 
Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy. Ossolineum, PAN IFiS, Warszawa, s. 
104-106] 
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особени трудности да се справят. И това най-често са трудности, свързани 

с преодоляване на някакви бариери. 

Напълно възможно е човекът с увреждане да изпитва по-често 

необходимост от подкрепа и помощ, отколкото човекът без увреждане. 

Трябва обаче ясно да се разбере, че за конкретния човек, за човешките 

взаимоотношения понятието „независим” има твърде относителен 

характер. Никой не живее в някаква абсолютна, тотална самота. Всички 

хора – малко или повече, по един или друг начин – използват плодовете 

на труда на другите хора. И това е заложено в основата на 

цивилизационните процеси. Друг е въпроса доколко си даваме сметка за 

това. Всички хора – независимо от техните социални позиции и статус, 

местоживеене, образование и т.н., са зависими един от друг. Всички в 

крайна сметка работят един за друг, помагат си да живеят по-добре и по-

леко. 

Тази взаимна зависимост неминуемо оказва влияние и върху 

сексуалността на всеки човек, в т.ч. и на хората с увреждания. Сексуалното 

влечение зависи твърде малко – може би с изключение на някои крайни 

случаи, от вида, степента и видимостта на увреждането. 

 

*** 

Третият мит е свързан с брачните отношения на хората с увреждания. 

 

Хората с увреждания трябва да сключват брак само със 

себеподобните си! 

НЕВЯРНО! НЕВЕРНО! NIEDOKŁADNIE! WRONG! 

 

Бракът, семейството, не са само и единствено средство или социално 

санкциониран с разрешителен режим начин за задоволяване на половия 

нагон. Те съдържат в себе си множество различни видове отношения, в т.ч. 

и задоволяване на сексуалните потребности. Една от най-важните 

функции на семейството е свързана със създаването и развитието на 

личностни и социални условия то да се превърне в „тих пристан”, в който 

партньорите могат да се скрият от житейските бури, да получат разбиране, 

съчувствие, съпричастност, Да се почувстват разбрани и потребни. Често 

моралната подкрепа на партньора с увреждане може да бъде далеч по-

силна и всеобхватна, отколкото на който и да било друг човек. 
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В семейството материалните аспекти имат голямо значение и често влияят 

върху сексуалните отношения между партньорите. Понякога човекът с 

увреждане може да бъде не само независим от своето социално 

обкръжение при извършването на ежедневните дейности, но и богат. Богат 

с ума си и работата си, с доходите си, които сам печели, а не е наследил от 

някой богат роднина. 

Разглежданият тук мит е в основата на множество сегрегационни и 

изолационни политики спрямо хората с увреждания в миналото, а и до 

днес. Силата на неговата жестокост е позната единствено на тези, които са 

го изпитали твърде болезнено на собствения си гръб. 

 

*** 

Следващият мит се отнася до взаимоотношенията между децата с 

увреждания и техните родители. Според него: 

 

Родителите на деца с увреждания не искат и отбягват да 

просвещават децата си по въпросите на сексуалните 

отношения! 

НЕВЯРНО! НЕВЕРНО! NIEDOKŁADNIE! WRONG! 

 

Подобна митология – най-меко казано, е нелепа. Дали родителите 

просвещават или не децата си в сферата на сексуалността зависи от 

множество други, личностни, социални и психологически фактори, сред 

които трудно се открива увреждането. 

Ако трябва да се говори за непълноценност – всеки човек в някаква област 

е непълноценен, тя никога не е тотална и е свързана преди всичко с 

отсъствието на знание и липсващи навици за поведение в някаква 

конкретна сфера. Това е и една от основните причини част от децата и 

младежите с умствени увреждания да се превръщат в жертви на сексуално 

насилие – техните родители, настойници и преподаватели не са им 

обяснили, какво представляват интимните (сексуалните отношения), не са 

ги научили и не са съдействали на тези деца да усвоят навици за правилно 

поведение в съответни специфични ситуации. 

С децата с увреждания трябва да се говори на сексуални теми и да им се 

обясняват всички въпроси, пред които те се изправят. 
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*** 

Оргазмът също е предмет и обект на митологизация. Смята се, че: 

 

За да има полова удовлетвореност, половият акт трябва да 

завърши с оргазъм! 

НЕВЯРНО! НЕВЕРНО! NIEDOKŁADNIE! WRONG! 

 

Според наличните статистически данни се приема, че винаги или често 

изпитват оргазъм при сношение само около 30 % от жените. Други 30 % 

изпитват оргазъм приблизително в половината от случаите на сношение, 

а 30 % никога не изпитват или преживяват оргазъм много рядко. 

Ситуацията при жените с увреждания е същата. 

Същевременно при мъжете почти всяко сношение завършва с 

изпразване/изхвърляне на семенната течност (спермата) и следователно с 

оргазъм. 

Всеки човек обаче е наясно, че за да се стигне до изпразване не е 

задължително да е налице обичайното сношение. То може да се постигне 

и с други средства и по други пътища – с ръка, с устни, с помощта на 

специални приспособления. 

Така или иначе и за жените, и за мъжете с увреждания, много важни могат 

да се окажат чисто психологическите мотиви. 

Прокопенко привежда интересен пример от своята практика. Мъж на 52 

години (съпругата му на 48), след откриване на рак на ректума и тежка 

операция, последвана от лъчетерапия, напълно загубил ерекцията си. 

Изчезнало и изпразването, а половото влечение силно намаляло. За него 

това не било най-тежкия проблем, а мисълта за неудовлетворената му 

съпруга. В крайна сметка със задружни усилия двамата „изработили 

своеобразна техника за интимно общуване. Жената с активни ласки 

предизвиквала, дори и при непълна, ерекция и възсядала съпруга си. Ако 

не успявала да предизвика ерекция или тя изчезвала преди жената да бъде 

удовлетворена, съпругът и с ласки с ръце и устни я довеждал до пълна 

удовлетвореност. Отначало мъжът смятал подобен начин за общуване за 

неестествен, но веднъж, почти след година той казал: „С удивление 

разбрах, че моят по-голям брат (на 64 години) практически живее така със 

съпругата си вече 5 години, а той е напълно здрав…”22. 

 
22 Прокопенко, Ю. П. Секс и инвалидность. Предрассудки в отношении сексуальной 
жизни инвалидов и неинвалидов. http://www.doktor.ru/articles/article.html?id=56460. 

http://doktor.ru/articles/article.html?id=55032
http://www.doktor.ru/articles/article.html?id=56460
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С други думи, когато между партньорите има доверие, чувства, желание за 

взаимност, сексуалността и половите отношения винаги с възможни. 

Въпреки всички табута, митове, предразсъдъци, доминиращи в 

обществото. Въпреки уврежданията на тялото. 

 

*** 

Следващият мит е свързан със стереотипа, че: 

 

Половите проблеми и нарушения при хората с увреждания 

задължително са свързани с техните увреждания! 

НЕВЯРНО! НЕВЕРНО! NIEDOKŁADNIE! WRONG! 

 

Няма човек – жена или мъж, който през живота си да не е изпитвал 

някакви сексуални проблеми. Това се отнася и за хората с увреждания. 

Когато инвалидността е свързана с увреждания на половата, 

отделителната, сърдечно-съдовата или ендокринната системи на 

организма, това се отразява върху сексуалните възможности, но не води 

задължително до нарушения. 

Според сексолозите има много напълно здрави хора, за които сексът не 

представлява никакъв интерес. Те не желаят и не виждат смисъл да 

предоставят тялото си на някой, който да го използва за подобни цели. 

 

*** 

Един от най-стигматизиращите и дискриминиращи митове е свързан със 

схващането, че: 

 

Здравият човек може да има полов контакт с човек с 

увреждания само ако няма друг избор! 

НЕВЯРНО! НЕВЕРНО! NIEDOKŁADNIE! WRONG! 

 

Подобно разбиране и митологизиране на сексуалността при хората с и без 

увреждания дори не заслужава да бъде обсъждано. Дори само поради това, 

че зад него прозира тоталното отрицание хората с увреждания да имат 

права, в т.ч. и право на сексуален живот. 
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*** 

„Мислете за секс и ще станете сексуални. А хората с физически 

проблеми трябва просто да забравят за тях. И да поискат да 

опознаят своя сексуален потенциал”. 

Това се едни от финалните думи на филма – да го наречем 

„Инвалидност и секс”, който можете да гледат на адрес 

http://www.youtube.com/watch?v=wxmYR2wLgA0 

 

Публикувано на 4.03.2013. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=wxmYR2wLgA0
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СЕКСУАЛНА НОРМА И СКЕСУАЛНО 

ОТКЛОНЕНИЕ. КОЙ РЕШАВА? 

 

Медицината използва категориите нормално и 

дисфункционално (девиантно/отклоняващо се) сексуално 

поведение. Как „нормалният секс“ е бил дефиниран като такъв в 

съвременната история на медицината? Поради какви причини 

някои видове поведение са били отстранени от листата на 

сексуалните разстройства? Това са въпросите, на които търси 

отговор изследователка от Университета SWPS в Познан. 

Как се дефинира сексуалната норма? Известно е, че понякога възрастните, 

т.е. лицата над 18 или 21 година, доброволно започват да практикуват 

определени сексуални модели и това ги прави доволни и щастливи. Но 

тези практики, ако не са широко разпространени, могат да се възприемат 

като ексцентрични или дори като вредни и да бъдат признати за сексуални 

нарушения, защото или дори само поради това, че са такива схващанията 

в съвременната психиатрия. Освен физиологичните норми, върху 

класификацията на видовете сексуално поведение, влияние оказват и 

немедицински и ненаучни фактори. 

Д-р Катажина Грунт-Мейер има намерение чрез своя изследователски 

проект да анализира промените, които са настъпили от момента на 

въвеждането на първия „Диагностичен и статистически наръчник на 

психичните нарушения“ през 1952 година“. 

Трябва да си даваме сметка, че отделни форми на секс (или сексуални 

практики), които са дефинирани като нарушения или дисфункции, се 

свързва със сериозни последици за обществото. Изследователката иска да 

установи „какво именно води до това, че сексуалните нарушения са 

включвани в или изключвани от наръчниците за психични нарушения“. 

Според предварителните допускания на д-р Грунт-Мейер, специалистите 

могат да се ръководят не само от актуалните задължителни норми в 

психиатрията, но и да насърчават в кабинетите си своите визии за 

сексуално здраве. За да провери дали това е фактически така, 

изследователката смята да проведе интервюта с полски сексолози. 

С други думи, според мен, колежката предпоставя наличието на известно 

разминаване (а може би и наличие на конфликт) в дефинирането на 

„норма“ и „патология“ в сексуалните отношения на хората според 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2017/03/13/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2017/03/13/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd/
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съвременните психиатрия и сексология. Вероятно такава хипотеза се 

основава върху някакви емпирични наблюдения и факти. 

Изследователката има намерение да провери доколко визията на 

сексолозите за сексуално здраве съответства на психиатричните норми, 

както и доколко полските сексолози съзнателно възприемат и имат 

критичен поглед върху тях. Изследването ще даде възможност и да се 

дискутира доколко отношението на сексолозите се формира от 

доминиращите виждания и културни условия. 

„Към извън научните фактори, които могат да влияят върху медицинските 

класификации, могат да се отнесат доминиращите в дадено време морални 

норми и ролите, приписвани на пола. Това също са и интервенциите на 

фармацевтичните фирми, за които е важно да съществуват такива 

дефиниции на нарушенията, които да обхващат колкото е възможно по-

голяма част от популацията, или даден сексуален проблем да се обхваща с 

категориите за биологическо разтройство“ – споделя изследователката. А 

това, както е известно, ще гарантира трайни и/или увеличаващи се 

печалби за фарма бизнеса. 

И тук – макар и не толкова ясно – прозират процесите на медикализация 

на сексуалните отношения, особено присъщи на втората вълна на 

медикализация, защото върху класификациите оказват влияние дори 

отделни групи активисти. Те се борят за това да не се признават за 

патологични онези поведенчески изяви в секса, които са въпрос на 

взаимно съгласие и свободна воля на възрастните, а не резултат на 

насилие. С други думи, скрито или явно, медикализацията на съвременния 

живот, дори на неговите основи, също ще бъде предмет на изследване на 

полската изследователка. 

Д-р Грунт-Мейер има намерение да провери и това, как и защо през 

последните повече от шест десетилетия са се променяли категориите на 

сексуалните нарушения или поради какви причини някои видове 

поведение са били отстранени от листата на тези нарушения. 

„Биоетичният анализ ще покаже последиците от включването на 

отделните научни и ненаучни фактори, формиращи сексуалната 

класификация. Изследователката ще представи тяхното значение между 

другото за консолидирането или подкопаването на status quo по 

отношение на сексуалните роли на двата пола, както и за акцептацията на 

сексуалните малцинства“. 

Спирам се на този проект за изследване, защото ми се струва важен. Важен 

именно поради настъпващите промени – или поне опитите да се наложат 
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такива промени, като напр. узаконяване на инцеста, или дефинирането на 

множество видове пол – в света на секса и сексуалните отклонения. Струва 

ми се – ако забравим ежедневния секс и полов фолклор, както и грубите 

шеги и налудни оценки, че е изключително важно да си даваме сметка за 

следното: „Човешката природа е продукт на културата, но също така 

културата е продукт на човешката природа, а и двете са продукт на 

еволюцията. Това не означава, че ще убеждавам, че „всичко е в гените“. 

Съвсем не. Решително се противопоставям на идеята, че всичко в 

психиката е изцяло наследствено. Но еднакво решително съм против 

допускането, че всяко нещо, което е всеобщо човешко, е недокоснато от 

гените (с. 12)… днес има необорими доказателства, че еволюцията може да 

действа само чрез конкурентно възпроизвеждане (с. 10)“ (Мат Ридли, 

Червената царица). 

Източник: PAP-Nauka w Polsce/Rynek Zdrowia (2017) Kto decyduje, co jest 

seksualną normą? http://www.rynekzdrowia.pl/po-godzinach/kto-decyduje-

co-jest-seksualna-norma,170923,10.html 

 

Публикувано на 13.03.2017 

  

http://www.rynekzdrowia.pl/po-godzinach/kto-decyduje-co-jest-seksualna-norma,170923,10.html
http://www.rynekzdrowia.pl/po-godzinach/kto-decyduje-co-jest-seksualna-norma,170923,10.html
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САМОТНИЯТ СЕКС. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ НА 

МАСТУРБАЦИЯТА 

 

 
 

Изследването на историка от Бъркли Thomas W. Laqueur не е нито история 

на обявеното в заглавието явление, нито история на техниките за 

мастурбация. Амбицията на автора е по-скоро задълбочено да представи 

обстоятелствата, отприщили повсеместната социална дискусия за вредата 

от това „криминално престъпление“. Според мнението на Laqueur тя е 

започнала около 1712 г. с малкия трактат под название „Онания или 

Отвратителния Грях на самозадоволяването и всички Ужасни Последици 

от него, засягащи двата Пола, заедно с Духовни и Телесни Съвети за тези, 

които вече са обременени от тази гнусна практика. А също и подходящо 

предупреждение за Младежите от Двата Пола”, авторството на който най-

вероятно принадлежи на англичанина John Marten, медицинска сестра и 

мошенник. Тази кампания продължила чак до началото на 20-те години 

на ХХ век. Работата не само осъдила явлението на самобичуване с 

категориите на греха, но и го признала за опасна болест, която като 

резултат може да доведе до унищожаване на човешкото тяло и смърт; това 

предизвикало също срам и страх в мастурбиращите мъже и жени от онзи 

момент та чак до средата на ХХ век. 

Laqueur убедително твърди, че широкият обществен дебат, чийто резултат 

били появата на стотици статии, педагогически трактати, медицински 

сборници със съвети и др.п., не е възникнала от това, че мастурбацията 

била признавана изключително за грях против човешката природа и 

възпроизводство. Според неговото мнение широкото осъждане на 

явлението било резултат преди всичко от факта, че в обществото на 

Просвещението, изграждащо прозрачни между човешки отношения, за 

https://bojidarivkov.wordpress.com/2017/01/16/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2017/01/16/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0/
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основа на дейността на човека били признати тяхната откритост, докато 

въпросната сексуална практика била най-тайната и интимна от всичко 

останало. Нещо повече, тя се измъквала от всякакъв социален контрол, 

което било в очевидно противоречие с препоръчваното от тогавашните 

философи и моралисти „дисциплиниране на обществото“. 

В своите разсъждения Laqueur подробно описва историята на онанизма от 

древността до днес, като анализира това културно явление от 

перспективите на медицината, сексуалността и етиката. Обръща се към 

библейския Онан, на когото наистина неразумно е приписана тази 

практика (тук по-скоро е ставало въпрос за coitus intemiptus – прекъснат 

акт), а след това представя, как са се отнасяли към това явление античните 

евреи и християнските мислители и писатели. При това авторът обръща 

внимание, че преди XVIII век на този проблем е посветено по-скоро малко 

място, като винаги той е поставян в контекста на далеч по-важни въпроси. 

Преминавайки към отговора на въпроса, защо именно Просвещението е 

издигнало мастурбацията до ранг на ужасен социален, медицински и 

морален проблем, Laqueur посочва три въпроса, които днес са признати за 

основната опасност на самотния секс. Първо, той е бил тайна в свят, ценящ 

откритостта, второ, представлявал е по-голямо изкушение на 

престъпността, в сравнение с която и да било друга форма на сексуалност, 

трето, нямал граници, защото в действителност бил творение на 

въображението. 

Като характеризира изследваното явление през XVIII-XX век, авторът 

показва как утвърдената от близо 150 години традиция започнала да се 

променя под влиянието на постиженията на медицината, сексологията и 

психологията. Накрая благодарение на работите на З. Фройд този феномен 

се превърнал от опасна, някога смъртоносна болест в етап на развитие на 

всеки човек (т.нар. сексуализъм на детето), който в момента на 

съзряването трябва да се откаже от мастурбационните практики. На свой 

ред през втората половина на XX век., благодарение на енергията на 

феминисткото движение и ожесточената полемика около секса и 

движението на хомосексуалистите, за част от обществото онанизмът се 

превърнал в конкретна арена на сексуалната политика и изкуство, a също 

и в манифестация на личната автономия и освобождение от всякакви 

културни ограничения. 

Анджей Карпински 

превод от полски език: доц. д-р Божидар Ивков 
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Преводът е направен по: Thomas Walter Laqueur, Samotny seks. 

Kulturowa historia masturbacji, red. naukowa Agata Bielik-Robson, 

Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006, s. 412, indeks nazwisk, ilustracje. 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Histo

ryczny-r2007-t98-n3/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3-s473-

474/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3-s473-474.pdf 

  

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3-s473-474/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3-s473-474.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3-s473-474/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3-s473-474.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3-s473-474/Przeglad_Historyczny-r2007-t98-n3-s473-474.pdf
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ИНТИМНИЯТ ЖИВОТ НА ХОРАТА С 

ИНВАЛИДНОСТ: ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

МОДЕЛИТЕ 

 

 
 

Рецензия на книгата: McRuer, R., A. Mollow (eds) (2012) Sex and Disability. 

Duke University Press, Durham, NC. 432 p. ISBN 978–0822351542 [ Анна 

Клепикова, ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: О 

ПРЕОДОЛЕНИИ МОДЕЛЕЙ. Рецензия на книгу: Секс и инвалидность / 

под ред. Роберта МакРюера и Анны Моллоу. Дарем, Северная Каролина: 

Duke University Press, 2012. 432 с. ISBN 978–0822351542. В: Журнал 

исследований социальной политики, Том 11, № 2, 2013, сс. 284-288] 

Бележка на преводача: Интимният живот на хората с инвалидност, 

тяхната сексуалност и други подобни теми все още са табу у нас. Табу, 

ескортирано от дълбоки и почти непреодолими предразсъдъци и 

негативни социални стереотипи, етикети и стигми. Ето защо 

популяризирането на подобни текстове според мен е важно. Още повече, 

че много от нас не си дават сметка колко сложен и многоаспектен е светът 

на човешката интимност, на човешката сексуалност, често профанирана от 

различни материали с порнографско съдържание. Табуто върху 

сексуалността на хората с инвалидност изглежда властва и в българското 

социологическо пространство, в което почти не могат да се открият 

анализи и изследвания в тази област.  

https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/10/26/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/10/26/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/
https://bojidarivkov.wordpress.com/2014/10/26/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/
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Преводът и публикацията на този текст станаха възможни благодарение 

на отзивчивостта, съгласието и съдействието на главния редактор на 

списание „Журнал исследований социальной политики“ проф. Елена 

Ярская-Смирнова, както и на самата авторка на рецензията гл.ас. Анна 

Клепикова. 

 

*** 

През последните десетилетия в западните социални науки се забелязва 

повишаване на интереса към изследванията в областта на сексуалния 

живот на хората с инвалидност, появяват се монографии и сборници със 

значими разработки [виж. напр.: Shakespeare, Gillespie-Sells, Davies 1996; 

Sex and Disability: Politics… 2010], от 1978 година излиза специализирано 

списание „Sexualuty and Disability“. Изследванията в тази сфера са 

насочени към дестигматизацията на сексуалността на хората с 

инвалидност и промяна на социалната политика към тях. Трудностите, с 

които човекът с инвалидност се сблъсква в интимната сфера, е прието да 

се разглеждат в руслото на социалния модел на инвалидността, според 

който те се определят не от индивидуалните особености, както това се 

случва в медицинския модел, а от социалните ограничения. В руското 

социологическо пространство разработките, посветени на джендъра и 

сексуалността на хората с инвалидност, са малко [Ярская-Смирнова 2002; 

Ярская-Смирнова 2004; Романов, Ярская-Смирнова 2012; Клепикова, 

Утехин 2012, разделите „Гендерная идентичность“ и „Сексуальность“; на 

руски език са публикувани статиите на Доминелли 2004; Завиржек 2009; 

Филлипс 2012]. Интимният живот на хората с инвалидност се превръщат 

в предмет на обсъждане сред руските специалисти и родители на деца с 

нарушения в развитието. Публикуват се книги, в които се развенчават 

стереотипите за хиперсексуалността и асексуалността на хората с умствени 

увреждания [Бакк, Грюневальд 2001; Гулякевич, Титова 2009]. 

Книгата „Секс и инвалидност“ под редакцията на американските 

изследователи Анна Мълоу и Робърт МакРюер [Sex and Disability… 2012] 

представлява сборник от 17 есета, обединени от общия интерес към 

социалните и културологични изследвания в областта на инвалидността 

(и по-широко – „отклоненията от нормата“), а също от методологията на 

джендър изследванията, феминистката критика и куеър-теорията. 

Сборникът започва с въведение от редакторите, в което под формата на 

лична кореспонденция се реализира рефлексията по отношение на 

собствения опит с инвалидността и сексуалността. Авторите задават 
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методологически въпроси, размишлявайки за своята идентичност като 

„queer“ или „disabled“. Сложният анализ на „субективното“ си поставя за 

цел да изгради нова теория, която да позволи преодоляването на 

ограниченията на социалния модел на инвалидността и свързаната с него 

политика на налагане на идентичност и идеология на неолибералния 

капитализъм. При това в своя постмодернистки анализ авторите 

обединяват хората с инвалидност и хората с нетрадиционна ориентация в 

едно поле. Подобен опит да се постави анализа на опита на 

трансджендърите, трансексуалните и хермафродитите (интерсексуалните) 

в рамката на изследването на инвалидността, се прави и в частта, написана 

от Еби Уилкерсън. Някои общи по отношение на двете общности практики 

обаче (като опитите за медицинско вмешателство и „поправяне“ на 

техните тела), от наша гледна точка, не са достатъчни за такъв подход. Още 

един такъв пример – есето на Майкъл Дейвидсън, посветено на анализа на 

образите в романа на Джун Барнс 1936 г. „Нощна гора“. Всичко „странно“ 

– лесбийки, феминистки, бременни мъже, евреи, хора с умствени или 

физически увреждания, пациенти на Фройд и разбити кукли, се оказват 

смесени в едно, както в произведението на Барнс, така и в анализа, който, 

възможно е, се може би е добър за разбиране духа на епохата, но не и за 

изследванията на инвалидността (disability studies). 

Идеите, изложени във въведението, се развиват от редакторите в 

написаните от тях глави в сборника. В своето философско-

психоаналитическо есе Мълоу говори за това, че инвалидността и 

сексуалността в някакъв смисъл са едно и също, а опитите да се 

„нормализира“ инвалидната сексуалност са обречени на провал – тя все 

едно ще си остане (и в културното възприятие, и в разбирането на самите 

хора с инвалидност) нещо от живота на „фриките“. В главата, написана от 

МакРюър в съавторство с Никол Маркотич, авторите анализират 

документалния филм за американските и канадските параспортисти 

ръгбисти. Филмът, като развенчава някои представи за хората с 

инвалидност, в това число за тяхната асексуалност, едновременно 

формира нов стереотип за „правилния“, силен, агресивно-хетеросексуален 

човек с инвалидност. В същото време откровените наративи на самите 

герои на филма, разказващи за своя сексуален опит и хомоеротическите 

сюжети вървят в разрез с тези образи. Въпреки тези, не толкова интересни 

според нас части на книгата, в нея се съдържат много добри части. В есето 

на Тобин Сибърс, което вече е било публикувано по-рано [Siebers 2008], 

авторът насочва вниманието към това, че за хората с инвалидност достъпа 
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до сексуален опит често се оказва затворен. Много хора с инвалидност 

живеят в специални институции, в които контрола върху достъпа до 

еротична литература и до потенциален партньор се регулира от персонала, 

т.е. сферата на живот на човека, която е прието да се счита за лична, се 

оказва изнесена в публичното пространство. 

Като продължава темата за достъпа на хората с инвалидност до сексуален 

опит и използвайки по-различен подход, Ръсел Шатлуърт смята, че 

сексуалността се възприема като индивидуален проблем, който всеки сам 

трябва да решава, но в сферата на инвалидността тя трябва да бъде 

предмет на загриженост от страна на социалната политика. В своя 

етнографски кейс стъди Шатлуърт анализира 14 интервюта с американски 

мъже с ДЦП, разказващи за своя личен сексуален опит: за страховете си, 

сковаността, от една страна, и изобретателността, към която ги провокира 

инвалидността, от друга. 

В следващото есе Мишел Дежарди разглежда въпросите, свързани с 

репродуктивната политика по отношение на хората с умствени 

увреждания в Квебек. Насилствената стерилизация е забранена от закона, 

обаче родителите на деца с проблеми в развитието водят с тях 

продължителна многогодишна работа, за да ги уговорят да преминат през 

процедурата на стерилизация „доброволно“ и комисията по биоетика не 

им отказва. Въпреки създадените представи, родителите не считат своите 

деца за асексуални, признават сексуалността им и им позволяват да я 

реализират, но не искат да поемат отговорността за възпитанието на 

тяхното потомство. Авторът се стреми да не дава лична етическа оценка на 

този в действителност сложен за родителите избор, но се опитва да разбере 

и експлицира тяхната перспектива.  

В есето на Мишел Джарман, поместено в „историческия“ блок, също става 

дума за сексуалността и репродуктивните функции на хората с особености 

в умственото развитие. Работата е посветена на анализа на дискурса, 

оправдаващ линчуването на афро-американците в Америка в началото на 

XX век и тогавашната практика на стерилизация на хората, които се 

смятали за лица с умствено увреждане. Авторът разкрива взаимовръзката 

между двете явления: в основата и на едното, и на другото лежат идеите на 

евгениката и представите за сексуалните опасности и заплахи, 

произлизащи от тези две категории граждани. Ще отбележим, че към 

анализа на евгеническия дискурс, в една или друга степен, се обръщат 

много от авторите на сборника.  
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Най-силната част от книгата е тази, в която са представени биографичните 

наративи на някои автори. Частта, написана от Рива Лерер и Лесли Фрай 

– художничка с проблеми в гръбначния стълб и актриса с особена форма 

на ръцете, представляват вълнуващи, чувствени, блестящо написани 

истории, анализиращи тяхното възприятие на собственото тяло и 

сексуалност на фона на нормативните представи за женската красота. 

Есето на Рейчъл Гронер, написано върху материал, съдържащ мемоари на 

жени с аутизъм, е посветено на сексуалността на хората с аутизъм. Въпреки 

разпространените медицински и психологически представи, хората с 

аутизъм съвсем не са асексуални, на тях обаче им е по-трудно да 

разпознават емоциите на обкръжаващите ги, което усложнява техния 

сексуален живот или го прави особен. Мемоарните материали позволяват 

да се деконструират тези ритуали, норми и представи от областта на 

нормативната сексуалност, които хората с аутизъм се налага да се учат да 

разпознават. 

Заключителната част на сборника е посветена на „маргиналните“ 

общности и практики. Ленърд Дейвис разглежда явлението „сексуална 

зависимост“ и анализира историческите представи за „нормативната“ 

сексуалност и съвременния популярен медико-психологически дискурс. 

Как трябва да се класифицира „сексуалната зависимост“ в контекста на 

медикализацията на „аморалното“ поведение подобно на алкохолната 

зависимост? Хиперсексуалността патология ли е? В съвременната култура, 

наситена със секс-стоки и услуги, е трудно да се определят нормативните 

граници в тази област.  

Алисън Кафър и Кристен Хармон в своите работи се съсредоточават върху 

общностите на фетишистите, изпитващи влечение към хората с 

ампутирани крайници и нарушения в слуха. От една страна фетишистите 

позволяват да се върне на жените с ампутирани крайници, които културата 

вече не разглежда като сексуален обект, усещането за собствена 

привлекателност. От друга страна, интереса към такива жени дискурсивно 

се оформя като влечение именно към „отблъскващото“ тяло. Някои от 

„фетишистите“, концентрирани върху глухите, въпреки изучаването на 

жестомимичния език и носенето на слухов апарат, също прибягват до 

операции за самолишаване от слух. Това им позволява пълноценно да се 

включат в общността на глухите, които, изглежда, им се струват желани не 

само от сексуална гледна точка, но и като романтична алтернатива на 

културата на чуващите.  
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Подробностите от интимния живот, сюжетите, граничещи с 

провокационни и лични откровения, представени на вниманието ни от 

авторите на сборника, действително ни позволяват да видим множеството 

тънки особености, от които се състои така наречената „инвалидна 

сексуалност“ и които изпадат от рамките на „социалния модел“. Да се 

преодолее социалния модел обаче е възможно не по пътя на изграждане 

на нова теория, за което претендират някои автори, а по-скоро за сметка 

на яркия субективен опит с инвалидността и опитите той да се осмисли. 
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