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Проф. Анджей Шчеклик (роден на 29 юли 1938 г. в Краков, починал на 3 

февруари 2012 г. в Краков), е полски лекар, професор в катедрата по 

вътрешни болести на Ягелонския университет; учен, занимавал се с 

научна работа в областта на кардиологията и пулмологията, философ на 

медицината и хуманист.  

Неговите книги:  

(1) Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki (Znak, Kraków 2002). 

„Катарзис. За лечебната сила на природата и изкуството“;  

(2) Kore – O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny (Znak, 

Kraków 2007. „Коре - За болните, болестите и търсенето на душата на 

медицината“;  

(3) Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny (Znak, Kraków 2012). 

„Безсмъртието. Прометеевият сън на медицината“, 
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са преведени и издадени на английски, немски, испански, унгарски, 

руски и литовски езици. Тази своебразна трилогия се превръща в 

бестселър не само в Полша. 

Проф. Шчеклик е лекувал едни от най-известните полски писатели и 

артисти: Станислав Лем, Чеслав Милош, Вислава Щимборска (нобелов 

лауреат за литература през 1996 г.), Анджей Вайда, Йоезф Тишнер, 

Славомир Мрожек.  

Книгата „Безсмъртието. Прометеевият сън на медицината“ представлява 

сборник философски, антрополигически, историко-етнографски и 

културологични есета, посветени на медицината, но не само. В своите 

книги А. Шчеклик разкрива невероятната си ерудиция, уважение към 

медицината и човекът. Не случайно е възприеман като рядък тип Голям 

Лекар, учен и хуманист, ерудит и познавач на множество научни области.  

„Безсмъртието“ е книга за всичко, което се отнася до здравето на човека.  

Големият ерудит пише за медицината по такъв начин, че неусетно човек 

наистина започва да вярва, че това, което днес е невъзможно, в близко 

бъдеще ще бъде възможно. Шчеклик представя промените и напредъка в 

медицината само за времето на неговия професионален път и разкрива 

„безумния бяг“ напред на медицината.  

В книгата обаче, има и още нещо много важно. Шчеклик търси 

безсмъртието не само в медицината, но и в културата и изкуството, което 

е неразделна част от нея – в музиката, философията, във вярванията на 

древните египтяни и ацтеките. И сякаш успява да го открие. 

Определено може да се каже, че лекарят и хуманистът проф. Анджей 

Шчеклик е „последният мохикан“ от великата плеяда полски лекари, 

учени и философия, които са изградили и са направили полската школа 

по философия на медицината световно известна.  

Езикът на книгата е ясен, достъпен за всеки, но въпреки това необозримо 

богат и галещ сетивата. 

„Доктор Анджей Шчеклик е лекар хуманист и поетите и артистите 

чувстват в него сродна душа, макар и подкрепен от неизвестни за тях 

знания в областта на микробиологията, химията и генетиката. (…) той 

пише за професията си малко така, сякаш пише шаман (...), като че ли 

способността за поставяне на правилна диагноза не се разбира строго. (...) 

препратката към древността ни кара да се замислим за вековната 



приемственост на професията, която може би черпи сериозност от 

постоянното си място на границата между живота и смъртта." 

Чеслав Милош 

„Веднъж написах в стихотворение: „Предпочитам да говоря с лекарите за 

нещо друго“. Тогава не познавах лично д-р Анджей Шчеклик, нито 

познавах книгите му, които тогава не съществуваха. Сега, след като ги 

прочетох, разбрах, че авторът може да разкаже увлекателна история не 

само за нещо друго, но и за него“. 

Вислава Шимборска 

„Ако Безсмъртието се отдалечава, ние вече не се нуждаем от лекари, а от 

силна и непоколебима ръка, която да ни помогне да отворим вратата към 

Безсмъртието – не тази, която оставяме тук с нашите постижения и чието 

безсмъртие е застрашено от слабата и опорочена човешка памет – а 

истинската, с която вече няма да се разделим. Може би затова четем тази 

книга с буца в гърлото след неочакваното заминаване на Анджей“. 

Анджей Вайда (цитат от предговора на книгата) 

 

*** 

Винаги съм мислел и съм споделял, че най-добрата рецензия за дадена 

книга, е самата книга. Затова тук ще поместя няколко цитата от 

„Безсмъртието“ на проф. Шчеклик. 

*** 

„Отношенията между лекар и пациент се променят. Отиде си 

патернализма, който беше доминиращ преди четвърт век. По него не 

остана суха нишка. Патернализмът е отношението на лекаря, свързано с 

ролята на баща на семейството, който се грижи за благосъстоянието на 

децата си, пренебрегвайки тяхното мнение. Авторитарният подход към 

пациента ще бъде признат за противоречие с императива на 

еманципацията – съвременната тенденция към освобождаване на човека 

от неговите социални, културни и дори биологични роли. Лансира се 

консумативния модел. В него лекарят е продавач на медицински услуги, 

както се продават и другите услуги на свободния пазар. Трябва да бъде 

неутрален, може да съветва – и по-добре от разстояние – но да не влияе 

на решението на пациента. Така или иначе обаче, няма много време за 

съвети. Окован в мрежата от административни задължения, натъпкан в 



режимите на машината за „здравеопазване“, той намира все по-малко 

време да разговаря с болните. Пациентите се оплакват от този нарушен 

контакт. Това е най-честото им оплакване дори в богатите страни, където 

здравеопазването е на високо равнище. Същността на медицината е 

нарушена до такава степен, че се чуват гласове, че Хипократ не би 

разпознал свои ученици в съвременните медици. И в същото време тази 

експлозия на медицинско познание, това феноменално развитие, е 

отваряне на перспективи в невъобразим досега мащаб...“. (с. 10) 

*** 

„При нас реалността е друга. Светът бе подложен на „разочарование“. 

Рационализмът преобладава в широки области на мислене и действие. 

Усещането за мистерия изчезна от живота ни. И въпреки че, както казва 

поетът, това донесе много ползи в материалната сфера и в начина, по 

който функционират обществата, за съжаление донесе и „прозаична и 

материалистична бездушност, доминирана от специалисти без душа и 

сенсуалисти без сърце“. Нашите предци, като ацтеките, са искали да 

защитят своята идентичност, като се съобразяват с наследения ред и 

избягват промяната. Ние, обратното, искаме индивидуално творчество и 

дори да създаваме себе си. При тях слизали боговете от небето. Те – чрез 

транс и екстаз, се пренасяли в света на боговете. И за всичко това, за да 

трае животът, жертвали най-доброто – човешките сърца“. (с. 34) 

*** 

„Това било чиста магия – система, основана върху всемогъществото на 

словото. Думите, за да действат, трябвало да бъдат произнесени…“. (с. 70) 

*** 

„Лекарите са неизтощими в харченето на чужди пари. Само политиците 

могат да се сравнят с тях, но те губят в аргументацията. Защото какъв 

аргумент може да преодолее загрижеността за благополучието на болния 

човек? Разходите се увеличават успоредно с развитието на медицината. 

Те растат в геометрична прогресия. Нови диагностични техники и все по-

добри лекарства чакат, за да усвоят много пари. И неизменно успяват“. (с. 

106) 

*** 

„Тогава Асклепий придобил такива медицински умения, че започнал да 

връща мъртвите към живот. Зевс, спасявайки реда на космоса, хвърлил 



мълния в него. Безсмъртието – от ръката на лекаря – преминало в 

страната на мита. 

Оттогава насетне медицината винаги се измерва с времето. Теренът на 

нейната борба е човекът. Тя предприема битка, чийто краен резултат е 

обречен. И все пак не отстъпва. Лекарите черпят от нейната 

издръжливост и неотстъпчивост. И ако усвоят само тези отделни нейни 

части, тези ценности, ако ги вградят някак в духовния си метаболизъм, те 

ще придобият качествата, които са най-ценни за един лекар при 

ежедневното справяне с болестта. 

Различието влиза в нас с болестта. Здравето е състояние на хармония, 

болестта – нейното нарушение. Рано или късно изпитваме чуждо 

нахлуване, враг. Усещаме промяната. Придружават я безпокойство, страх 

и тревога. Нашите предци, имащи много по-богато въображение от 

нашето, персонализирали страха, придавайки му формата на дявол, 

животни, дракони“. (с. 147) 

*** 

„В малко професии съмнението е като ежедневен хляб, така както в 

медицината. В края на краищата всеки болен човек е различен, всеки – 

отделна загадка, така че как да се гледа на него през предлаганите 

шаблони. Щастие е, когато на младини, когато „кожата ни още не се е 

втвърдила ”, да попаднем на Учител. Но това е трудно, майсторите не се 

раждат на камък“. (с. 152) 

проф. дсн. Божидар Ивков 


