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ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ИНВАЛИДНОСТТА В ИСТОРИЯТА. 

НОВО НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

 

 
Жак Кало от 17-ти век, показващ инвалид. Източник: CBN Polona 

 

В древен Египет хората с нисък ръст са били на почит. При 

неандерталците могат да се открият примери за грижи за 

хората с инвалидност. През Средновековието погребенията на 

такива хора на терена на днешна Полша не са се различавали 

от другите погребения. Археологът Магдалена Матчак разказва 

как е изглеждал подходът към инвалидността. 

„Сега до една осма от човешката популация е призната за хора с 

инвалидност. Само в Европейския съюз те представляват около 14% от 

обществото на възраст 15-64. Това е голям относителен дял. Също така и в 

праисторически и по-съвременни времена част от обществото са били и 

хората с инвалидност и – макар поради по-слабото развитие на 

медицината – е могло да бъдат също значителна категория“ – казва в 

разговор с ПАП д-р Магдалена Матчак от University of Liverpool и Arizona 

State University. 

Археоложката ръководи интердисциплинарен проект „DIS-ABLED“ 

(заедно с д-р Jessiką Pearson от Университета в Ливърпул, проф. Jane 

Buikstrą от Arizona State University и птоф. Andrzejem Markiem Wyrwą от 

UAM в Познан). Целта на тези изследвания е да се реконструира в 

максимално възможната степен животът на лицата с инвалидност през 

XIV-XVIII век в Средна Европа. 
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„Темата за инвалидността рядко се засяга в археологията. Ако обаче 

мислим за историята като за свое наследство, не можем да разберем 

напълно това наследство, ако пренебрегнем историята на толкова голяма 

категория хора – в случая хората с инвалидност“ – обяснява д-р Матчак. 

Когато изследователката е попитана за това, как се е променяло 

отношението към хората с инвалидност, тя отговаря обобщавайки: „През 

различните периоди и на различните места отношението към хората с 

инвалидност се е променяло от пълна акцептация/приемане, чрез грижа 

и съчувствие та чак до маргинализация“. 

Примерът, който се представя, е добре известен. Става дума за група 

неандерталци от каменната ера, които са живеели в пещерата Шиндар в 

днешен Ирак. Останките на един от неандерталците са показали 

сериозни увреждания на слуха, зрението, горните и долните крайници. 

При тези увреждания този индивид не би могъл да оцелее без помощта 

на хората от групата, а той е починал на преклонна възраст за онова 

време – 40-50 години. Именно видът и тежестта на уврежданията на 

индивида и продължителността на живота му дават основание на учените 

да смятат, че групата, в която е живял е полагала грижи за него. Повече 

подробности за този епизод от историята на инвалидността може да се 

открие в моята книга, посветена на тези въпроси. 

Ако обърнем погледа си към древен Египет, това е около 2500 г. пр. н. е., 

можем да забележим следното. Открита е скулптура на Сенеб, сановник в 

двора на фараона, който е погребан със съпругата си в Гиза. Този човек е 

бил с ахондроплазия – т.е. човек с нисък ръст. „Част от изследователите 

са съгласни, че в древен Египет е имало толерантност, както към хората с 

ахондроплазия, така и към слепите. Има обаче изследователи, които 

смятат, че хората със зрителни увреждания в Древен Египет вероятно са 

били изолирани“ – обобщава д-р Матчак. 

Тя цитира и изследвания, проведени в Бахрейн, на останките на жена от 

края на 3-то и началото на 2-то хилядолетие пр. н. е. Жената е страдала от 

деформация на дясната раменна кост, а едновременно с това и увреждане 

на долните крайници, което изисквало грижи и подкрепа. Лекото 

износване на зъбите, според учените, показва, че жената се е хранела с 

относително меки храни. Погребана е със ценни предмети. „Това показва 

– твърди д-р Матчак, че поне малка социална група, може да се допусне, 

че това е нейното семейство, се е отнасяло добре с жената докато е била 

жива и се е погрижило за нейното подходящо погребение“. 
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Специалистите обаче знаят, че в историята има не един и два примера за 

това, колко трудна и тежка е била съдбата на хората с инвалидност. Д-р 

Матчак дава пример, с приютите от XIX век в САЩ в окръг Онеида, щата 

Ню Йорк. В тези приюти били затваряни хора с физически и психически 

увреждания. „Терапията“ в тях била свързана с извършването на толкова 

тежък физически труд, че в отделни случаи водела до смъртта на даден 

човек с инвалидност от изтощение. А приютът получавал доходи от тази 

работа. През деветнадесети век са били много популярни напълно 

неприемливите днес пътуващи циркове, в които хората с някакви 

увреждания, са били представяни за забавление на публиката. Днес този 

вид дейност се смята за позор. 

 

 
 

От друга страна, ако говорим за Полша, има интересен пример за жена, 

страдаща от проказа. Тя е живяла през 13-ти век и е била погребана в 

гробището в Калдус, в земята Хелмно. Известно е, че проказата не само е 

заразна, но и можело да доведе до загуба на чувствителност, проблеми 

със зрението и различни травми, което е било сериозна предпоставка за 

поява на инвалидност. „A жената е живяла относително дълго с 

болестните изменения. Без помощта от страна на общността не би могла 

да се справи сама. Била е погребана в съотвествие с правилата за 

христианско погребение, както и с такива предмети, като пръстен или 

нож. И оттук може косвено да се заключи, че тя се е радвала на 

относително добър социален статус и въпреки болестта си не е била 
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изтласкана в маргиналите полета на обществото“. Казва 

изследователката. 

Интересен е фактът, че Д-р Maтчак в предишни свои изследвания, в 

сътрудничество с проф. Томаш Козловски и проф. Войчех Чудзяк от 

университета „Николай Коперник“, са изследвали погребения от X-XIII 

век в Калдус, Полска Померания. От анализираните от изследователите 

661 скелета, 33 са имали промени, свързани с различни увреждания и 

инвалидност. И съвсем не случайно скелетите на хората с инвалидност 

по-често са били на зрели мъже, отколкото на жени. „Това се дължи на 

факта, че статистически жените умирали по-често в по-ранна възраст, 

поради, наред с други причини, перинатални инфекции. А мъжете 

живеели по-дълго и са работели тежък физически труд, така че по 

скелетите им по-често било възможно да се установят увреждания, 

свързани с дегенеративни промени“ – обяснява полската изследователка. 

Този факт, според мен, е ярко доказателство за значимата роля на 

социалните фактори за възникване и развитие на различна по вид и 

степен инвалидност.  

Полските учени също така проучили дали скелетите, свидетелстващи за 

наличие на увреждания, са намерени в случаи на нетипични погребения 

(напр. гробове, ориентирани например по оста север-юг, вместо 

типичната ос изток-запад, или случаи на хора, погребани отстрани, в 

свито положение) или погребения на вампири (в случай на хора, 

заровени по корем или приковани от камъни).  

Археоложката посочва интересен пример от САЩ, където е открито т.нар. 

антивампирско погребение от XIX век на човек със следи от туберколоза 

по костите. А белите дробове на болните от туберколоза кървят и това е 

могло да предизвиква асоциации именно с вампиризма, смята д-р 

Матчак. Затова тя е проверила хипотезата си, че е възможно и в Полша, в 

Померания да е имало туберколозно болни, които да са всявали страх и 

от тук тяхното погребение да е нетипично. Тази хипотеза обаче, не се 

потвърдила. „Toва добре свидетелства за ранносредновековното 

общесвто. Ако го оценяваме по погребенията, болните не са били 

третирани по различен начин от обществото“ – коментира полската 

археоложка. 

И нещо много важно. Полската изследователка посочва, че 

изследванията на скелета не дават достатъчно основания окончателно да 

се реши дали дадено лице е било човек с инвалидност или не. Те показват 
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само, че някой е страдал например от дегенеративни промени, или от 

проказа, напреднали стадии на някои видове рак, полиомиелит, имал е 

ампутация, или сложна фрактура или туберкулоза на гръбначния стълб. 

Едновременно с това много видове инвалидност и болестите, които ги 

предизвикват, не оставят следи по скелета на починалия човек. Това са 

например психичните заболявания, заболявания, свързани със загуба на 

зрение или слух, или остри заболявания. С други думи, твърдения, 

свързани с инвалидността и основани единствено на изследване на 

скелети и погребални ритуали имат в известна степен спекулативен 

характер.  

Именно това е причината в най-новите си изследвания, насочени към 

установяване на отношението към инвалидността и хората с инвалидност 

през XIV-XVIII век, полската изследователка да използва различни 

източници и научни дисциплини: археология, история, физическа 

антропология и етнография. „Изследваме хроники, живота на светците, 

медицински списания, етнографски текстове от по-късни времена, a също 

и скелети, намерени в Полша, за да видим от какво са боледували хората 

през XIV-XVIII век“, пояснява тя. 

Полската изследователка споделя и още нещо, което е важно, а именно, 

че изследването на инвалидността и отношението към нея през вековете е 

доста трудна задача. Дори само поради това, че съвременната 

терминология, която се използва в сферата на инвалидността е 

относително отскоро. „A инвалидността, според най-новите дефиниции е 

състояние, при което човек с някакво увреждане се сблъсква със социални 

бариери, породени то това, че културата, пространството, в което 

функционираме, е приспособено към потребностите на здравите хора. 

Инвалидността се разбира като отношението на здравото мнозинство към 

хората с инвалидизиращи увреждания (инвалидността е социално 

конструирана – б.м.-Б.И.). Еrgo, въпросът е, по какъв начин старите 

общества са определяли хората с увреждания и доколко са се 

приспособявали към техните потребности“. (PAP) 

 

Източник: Tomala, Ludwika (2021) Jak postrzegano niepełnosprawność w 

historii? Bada interdyscyplinarny zespół. W: Dzieje.pl. Portal historyczny. 

[On-line: https://dzieje.pl/rozmaitosci-historyczne/jak-postrzegano-

niepelnosprawnosc-w-historii-bada-interdyscyplinarny-

https://dzieje.pl/rozmaitosci-historyczne/jak-postrzegano-niepelnosprawnosc-w-historii-bada-interdyscyplinarny-zespol?fbclid=IwAR1Cf4-gQduPEwkn9W7PAMiGvZJVyh-N7Ge86C10leS7HiWLLUWObwhk7EI
https://dzieje.pl/rozmaitosci-historyczne/jak-postrzegano-niepelnosprawnosc-w-historii-bada-interdyscyplinarny-zespol?fbclid=IwAR1Cf4-gQduPEwkn9W7PAMiGvZJVyh-N7Ge86C10leS7HiWLLUWObwhk7EI
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zespol?fbclid=IwAR1Cf4-gQduPEwkn9W7PAMiGvZJVyh-
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