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Глава 1.  
 

Нова дискусия за брака  
и изневярата

Би отнело твърде дълго време да обясним съкровената съвкуп-
ност от противоречия в човешката природа, която понякога 
кара самата любов да приеме отчаяната форма на предател-

ството. А вероятно не съществува обяснение.
Джоузеф Конрад, „Някои размисли“

Точно в този момент, във всяко кътче на света, някой или 
изневерява, или му изневеряват, или обмисля дали да не се 

впусне в афера, или предлага съвет на някого, който преживява 
мъките на изневярата, или пък затваря триъгълника като таен 
любовник. Нито един друг аспект от живота на една двойка не 
предизвиква повече страхове, клюки или пленително любопит-
ство от аферата. Изневярата е съществувала още от създаване-
то на брака, оттогава съществува и табуто срещу нея. За нея са 
създавани закони, била е дебатирана, политизирана и демонизи-
рана през цялата човешка история. И въпреки широко разпрос-
траненото ѝ осъждане, изневярата притежава издръжливост, на 
която бракът само може да завижда. До такава степен, че тя е 
единственият грях, за който в Библията има две заповеди – една 
срещу извършването ѝ и друга само срещу мисълта за нея.
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Във всяко общество, на всеки континент и във всяка епоха, 
независимо от наказанията и пречките, мъже и жени са се измък-
вали потайно от ограниченията на брака. Почти навсякъде хора-
та сключват брак, моногамията е официалната норма и изневя-
рата е нелегалната такава. Така че как да разбираме това запази-
ло се във вековете табу – универсално забранявано, но въпреки 
това универсално практикувано?

През последните шест години водя този разговор – не само 
зад сигурните стени на кабинета си, но и в самолети, на вечерни 
партита, на конференции, в салона за маникюр, с колеги, с до-
машни техници и разбира се, в социалните медии. От Питсбърг 
до Буенос Айрес, от Делхи до Париж провеждам собствено 
проучване с отворен край относно изневерите в нашето съвре-
мие.

По целия свят отговорите, които получавам, когато споме-
на „изневяра“, варират от горчиво порицание през примирено 
приемане и предпазливо съчувствие, та до открит ентусиазъм. В 
България група жени, изглежда, приемат изневерите на съпру-
зите си като неприятни, но неизбежни. В Париж темата предиз-
виква мигновено настръхване по време на разговора на вечеря и 
забелязвам колко много хора са били и от двете страни на бари-
кадата. В Мексико жените гордо разглеждат увеличваването на 
броя на женските изневери като форма на социален бунт срещу 
шовинистичната култура, която завинаги е осигурила простран-
ство за мъжете да имат „две къщи“, la casa grande y la casa chica – 
една за семейството и една за любовницата.

Изневярата може да е вездесъща, но начинът, по който я ос-
мисляме – по който я дефинираме, страдаме от нея и говорим за 
нея, – в крайна сметка е свързан с конкретното време и място, 
където се разгръща драмата.

Позволете ми да ви попитам: когато се замислите за изневя-
рата, кои са първите думи, асоциации и картини, които ви идват 
наум? Дали те биха се променили, ако използвам думите „лю-
бовна история“ или „романс“? Ами „тайна среща“, „кривване“, 
„забивка“, „другарче за секс“? Дали реакцията ви ще се наклони 
към неодобрение или към разбиране? На кого бихте съчувства-
ли – на този, който е бил лъган, на неверника, на любовника или 
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любовницата, на децата? И дали реакцията ви не е претърпяла 
промяна поради събитията в собствения ви живот?

Убежденията относно извънбрачните връзки са дълбоко 
вкоренени в културната ни психика. В САЩ, където живея и ра-
ботя, дискусията е склонна да бъде дълбоко засягаща, натоваре-
на с емоции и поляризирана.

„Изневярата? Тя е решаващ фактор – казва един. – Който веднъж 
е изневерил, винаги ще го прави.“

„Хайде де – спори друг. – Моногамията е просто неестествена.“

„Това са абсолютни глупости – отговаря трети. – Ние не сме раз-
гонени котки, а хора. Пораснете най-сетне.“

На американския пазар изневярата се продава заедно със 
смесица от порицание и вълнение. Кориците на списанията кре-
щят цинизми, докато проповядват благочестие. Като култура 
ние сме станали сексуално отворени до степен на преливане, но 
що се отнася до сексуалната вярност, дори и най-либералните 
умове могат да останат безкомпромисни. Любопитно е, че на-
шето упорито неодобрение държи в граници енергичността на 
изневярата, без да разкрива колко вездесъща е тя всъщност. Не 
можем да отречем факта, че тя съществува, но всички сме съглас-
ни, че не би трябвало да е така. Адвокатите настояват за публич-
но извинение, докато се ровят в неприятните подробности. От 
висшите ешелони на политическия и военен елит до Анджи от 
квартала изневярата говори за нарцисизъм, двуличие, неморал-
ност и перфидност. От тази гледна точка тя никога не би могла 
да е обикновена простъпка, нищо незначеща забежка или искре-
на любов.

Съвременният дискурс по темата може да се обобщи по 
следния начин: изневярата вероятно е симптом на връзка, която 
е поела по неправилен коловоз. Ако имаш вкъщи всичко, което 
ти е нужно, не би трябвало да има причина да го търсиш другаде. 
Мъжете изневеряват от отегчение и страх от интимност; жените 
изневеряват от самота и глад за интимност. Верният партньор 
е зрелият, посветеният, стъпилият на земята; изневеряващият е 
егоистичен, незрял и му липсва самоконтрол. Аферите винаги 
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нанасят вреда и никога не могат да бъдат от помощ за брака или 
да бъдат приети. Единственият начин да се върне доверието и 
интимността е признаването на истината, покаянието и опро-
щението. И последно, но не на последно място, разводът носи 
повече самоуважение от прошката.

Морализаторският тон на настоящата дискусия е склонен да 
приписва проблема на двойки или индивиди с дефицити, заоби-
каляйки по-големите въпроси, които мащабът на феномена би 
могъл да постави. Изневярата казва много за брака – не само за 
вашия брак, а за брака като институция. Тя също така ни потапя 
в днешната култура, за която е типична представата, че всичко 
ни се полага, и в която вземаме привилегиите за даденост. На-
истина ли мислим, че можем да сведем разпространеността на 
изневярата до няколко развалени ябълки? Със сигурност няма 
как милиони ренегати в любовта да са все патологични случаи.

За или против?
Малко са неутралните термини, които описват прелюбоде-
янието. Моралното охулване отдавна е основният инструмент 
за сдържането на необузданите ни импулси, до такава степен, че 
без него не са ни останали думи, с които да говорим за тях. Ези-
кът, който имаме на разположение, се е вкопчил здраво в табуто 
и стигмата, които изневярата въплъщава. Докато поетът говори 
за влюбени и приключения, предпочитаният език на повече-
то хора включва неверници, лъжци, предатели, секс маниаци, 
свалячи, нимфоманки, фустогонци и уличници. Целият речник 
е организиран около една ос на злонамереност, която не само 
отразява осъждането ни, но и го подхранва. Самият термин за 
„прелюбодеяние“ (англ. – adultery) идва от латинска дума, която 
означава „поквара“. Въпреки че се стремя да внеса по-балансира-
на перспектива по тази тема, осъзнавам компрометирания език, 
който често ще използвам. И сред терапевтите балансираният 
и безпристрастен диалог е рядкост. Аферите масово се описват 
с термини, свързани с причинената вреда, като фокусът е или 
върху превенцията, или върху възстановяването. С изрази, взе-
ти назаем от езика на криминологията, клиничните психолози 
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често наричат верния съпруг „наранената страна“, а неверния – 
„извършителят“. Като цяло, налице е голяма загриженост за пре-
дадения, както и подробни съвети за „поправяне“ за неверния, за 
да помогне на партньора си да преодолее травмата.

Разкриването на една афера може да бъде силно разруши-
телно; не е изненадващо, че повечето хора предпочитат да взе-
мат страна. Всеки път, когато кажа на някого, че пиша книга за 
изневярата, незабавната реакция обикновено е: „Ти подкрепяш 
ли я, или си против?“, сякаш има само две възможности. Отгово-
рът ми е „Да“. Зад този неразгадаем отговор се крие искреното 
ми желание да инициирам по-нюансирана и не толкова осъди-
телна дискусия относно изневярата и съпътстващите я дилеми. 
Сложното естество на любовта и желанието не се поддава на 
прости категоризации като добро и лошо, жертва и виновник. 
За да сме ясни, това да не порицаваме не означава, че извинява-
ме, и има огромна разлика между това да разбираме нещо и да го 
оправдаваме. Но когато сведем диалога до обикновено съдене, 
на практика диалог няма.

Също така не бихме оставили пространство за хора като 
Бенджамин, благ господин в началото на седемдесетте си годи-
ни, който дойде при мен след една беседа в Лос Анджелес, за да 
ме попита:

– Изневяра ли е, когато съпругата ти вече не си спомня име-
то ти? Съпругата ми страда от Алцхаймер – обясни той. – Жи-
вее в хоспис от три години и я посещавам два пъти седмично. 
През последните 14 месеца се виждам с друга жена. Съпругът ѝ 
е на същия етаж. Намираме голяма утеха един в друг.

Бенджамин може да е един от най-милите изневеряващи, 
които съм срещала някога, но той в никакъв случай не е един-
ствен. Много хора са дълбоко загрижени за добруването на 
партньорите си, въпреки че ги лъжат, точно както мнозина от 
тези, които са били предадени, продължават да обичат хората, 
които са ги излъгали, и искат да намерят начин да останат заедно.

Заради всички тези хора аз съм се посветила на това да наме-
ря по-състрадателен и ефективен подход към изневярата. Хората 
често я смятат за травма, след която няма връщане назад, и някои 
изневери наистина нанасят фатален удар на връзката. Но други 
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могат да вдъхновят промяна, от която е имало огромна нужда. 
Предателството забива ножа до кокала, но раната може да бъде 
излекувана. Аферите могат дори да бъдат градивни за двойките.

Тъй като вярвам, че от кризата на изневярата може да излезе 
и нещо добро, често са ме питали: „Тогава бихте ли препоръчали 
афера на двойка, която изпитва затруднения?“ Какъв е отгово-
рът ми? Много хора имат позитивни, променящи живота опит-
ности, дошли заедно с нелечимо заболяване. Но аз бих препоръ-
чала да се впуснете в афера също толкова, колкото бих препоръ-
чала и да се разболеете от рак.

Били ли сте засегнати от изневяра?
Когато за пръв път се заинтригувах от темата за изневярата, за-
почнах да питам хората на беседите си дали някой от тях е пре-
живявал афера. Не бях изненадана, че не се вдигаше нито една 
ръка. Няма много хора, които биха признали публично, че са 
имали забежка или пък че са били лъгани.

Предвид това промених въпроса по следния начин: „Колко 
от вас са били засегнати от изневяра в живота си?“ Вдигаше се 
гора от ръце и това беше така при всяка публика, към която съм 
отправяла питането. Една жена беше видяла съпруга на прия-
телка да се целува с красива непозната в метрото. Сега въпросът 
дали да ѝ каже или не, лежи с голяма тежест върху приятелство-
то между двете. Една тийнейджърка беше открила, че двойни-
ят живот на баща ѝ датира от нейното раждане. Една майка не 
може да си обясни защо синът ѝ е останал с онази „уличница“, 
както нарича снаха си, която вече не е добре дошла на обяд в не-
деля. Ехото на тайни и лъжи отеква през поколенията, оставяйки 
след себе си несподелена любов и разбити сърца. Изневярата не 
е просто историята на двама или трима души; тя обвързва цели 
мрежи от хора.

Самите прелюбодейци може да не вдигат с готовност ръката 
си пред публика, но ми разказват историите си насаме. Хората 
ме дръпват настрани на празненства или посещават кабинета 
ми, за да ми споделят своите тайни и подозрения, грешни жела-
ния и забранени любови.


