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PROLOG

Samost in solidarnost

K

o so me opolnoči sprejeli na urgentni oddelek in me je zdravnik vprašal, kako se
počutim, sem uporabil besedo bolehno. Glava
me je bolela, v dlaneh in stopalih me je zbadalo, kašljal sem, komaj sem se premikal. Vsake
toliko me je zgrabil drget. Dan, ki se je ravno
začel, 29. december 2019, bi lahko bil moj zad
nji. V jetrih sem imel ognojek, velik skoraj kot
teniška žogica, in okužba se mi je razširila po
krvi. Tega takrat nisem vedel, toda vedel sem,
da je nekaj hudo narobe. Izraz bolehnost seveda
pomeni šibkost in utrujenost, občutek, da nič
ne deluje in se ne da nič narediti.
Bolehni smo, ko smo bolni. Bolehnost, bolest
in bolestnost so dobre stare besede in imajo
več pomenov. V času ameriške revolucije so se
uporabljale za označevanje telesnih bolezni, a
tudi tiranije. Po bostonskem pokolu so ugledni
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Bostončani v odprtem pismu1 pozvali h koncu
»narodne in kolonialne bolestnosti.« Ustanovni očetje ZDA so pisali o bolehnosti in bolesti,
kadar so opisovali svoje stanje in stanje repub
like, ki so jo ustanovili.
Ta knjiga govori o bolehnosti – ne o moji, čeprav mi jo je pomagala opaziti, ampak o naši
skupni, »naši javni bolehnosti,«2 če smem uporabiti besede Jamesa Madisona. Naša bolehnost je telesna bolezen in politično zlo, ki jo obdaja. Bolni smo na način, ki nas stane svobode,
in nesvobodni na način, ki nas stane zdravja.
Naša politika je preveč usmerjena v prekletstvo
bolečin in premalo v blagoslove svobode.
Ko sem ob koncu lanskega leta zbolel, sem
razmišljal o svobodi. Zgodovinar sem in dvajset let sem pisal o grozodejstvih 20. stoletja,
kot so etnično čiščenje, nacistični holokavst
in sovjetski teror. Bolj pred kratkim sem razmišljal in predaval o tem, kako nas zgodovina
brani pred tiranijo v sedanjosti in varuje svobodo za prihodnost. Zadnjič, ko sem lahko stal
pred občinstvom, sem imel predavanje, kako
je Amerika postala svobodna država.3 Tisti večer sem imel hude bolečine, vendar sem opravil svoje delo, potem pa odšel v bolnišnico. Kar
je sledilo, mi je pomagalo bolj poglobljeno razmišljati o svobodi – in o Ameriki.
Ko sem 3. decembra 2019 stal za govorniškim pultom v Münchnu, sem imel vnetje
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slepiča. Nemški zdravniki so to stanje spregledali. Slepič se mi je razlil in jetra so se okužila.
To okužbo so zanemarili ameriški zdravniki.
Tako sem 29. decembra končal na urgentnem
oddelku v New Havenu v Connecticutu in še
vedno razmišljal o svobodi, medtem ko so se
bakterije množile v mojem krvnem obtoku. V
petih bolnišnicah v treh mesecih, od decembra 2019 do marca 2020, sem v dnevnik pisal
zapiske in risal skice. Ko z močjo volje nisem
več mogel premikati svojega telesa in je bilo
moje telo povezano na vrečke in cevke, mi ni
bilo težko dojeti, da sta svoboda in zdravje
povezana.

Ko gledam strani svojih bolniških dnevnikov,
popackanih s fiziološko raztopino, alkoholom
in krvjo, vidim, da so tiste iz New Havena, iz
zadnjih dni leta 2019, polne čustev, ki so me
rešila, ko sem bil na pragu smrti. Silovit bes in
nežna empatija sta me ohranjala pri življenju
in me izzvala, da na novo razmislim o svobodi.
Prve besede, ki sem jih napisal v New Havenu,
so bile »samo bes, osamljen bes.« Sredi smrtne
bolezni nisem ničesar čutil jasneje in močneje
kot bes. Prišel je k meni v bolnišnico neke noči
in mi dal baklo, ki je vzplamtela sredi takšne
teme, kakršne prej nisem poznal.
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Devetindvajsetega decembra, po sedemnajstih urah na urgentnem oddelku, so mi operirali jetra. Ko sem v zgodnjih jutranjih urah
30. decembra ležal v bolniški postelji in so mi
cevke štrlele iz rok in prsi, nisem mogel stis
niti pesti, toda predstavljal sem si, da ju stiskam. Nisem se mogel opreti na podlakti in se
dvigniti v postelji, toda v mislih sem se videl,
kako to počnem. Bil sem samo še en pacient
več v še enem bolnišničnem oddelku, s še eno
odpovedjo organa, s še eno žilo okužene krvi.
Vendar se nisem počutil tako. Počutil sem se
imobiliziranega in to me je spravljalo v bes.
Ta moj bes je bil čudovito čist, ničesar ni bilo,
kar bi ga omadeževalo. Nisem bil jezen na
Boga; to ni bila njegova krivda. Nisem bil jezen
na zdravnike in medicinske sestre, nepopolne
ljudi v nepopolnem svetu. Nisem bil jezen na
pešce, ki so svobodno hodili po mestu za okni
mojega oddelka, polnega zmečkanih rjuh in
zvitih cevk, ne na dostavljavce, ki so treskali z
vrati, ne na tovornjake, ki so hupali s svojimi
trobljami. Nisem bil jezen na bakterije, ki so
proslavljale izobilje moje krvi. Moj bes ni bil
usmerjen proti ničemur. Besnel sem nad svetom, kjer me ni bilo.
Besnel sem, torej sem bil. Bes mi je prinesel
razsvetljenje in razkril obrise nečesa, kar se je
porajalo v meni. »Senca samote je edinstvena,« sem zapisal, nekoliko skrivnostno, v svoj
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dnevnik. Moji nevroni so šele začenjali prenašati signale. Naslednji dan, 31. decembra, se
mi je po sepsi in anesteziji razum začel bistriti.
Lahko sem razmišljal več kot nekaj sekund naenkrat. Moja prva daljša misel je bila o edinstvenosti. Nihče ni nikoli šel skozi življenje
tako kot jaz in sprejemal prav takih odločitev.
Nihče ni preživljal silvestrovega v natanko takem položaju in z enakimi čustvi.
Hotel sem, da me bes spravi iz postelje in
v še eno leto. V mislih sem videl svoje mrtvo
telo, njegovo razkrajanje. Predvidljivost gnitja
je bila grozna. Ta predvidljivost je enaka za
vsakogar, ki je kdaj živel. Jaz pa sem želel nepredvidljivost, svojo nepredvidljivost in neposreden stik z nepredvidljivostjo drugih.
Nekaj noči je bil moj bes moje življenje. Bil
je tukaj, bil je zdaj, in želel sem več tukaj in
zdaj. V postelji sem obupno hrepenel po še nekaj tednih, in še nekaj tednih zatem, ko ne bi
vedel, kaj se bo zgodilo z mojim telesom, ko ne
bi vedel, kaj se mi bo pletlo v mislih – vendar
bi vedel, da sem ta oseba, ki čuti in misli, jaz.
Smrt bi mi odvzela občutek, kakšne bi reči lahko bile in morale biti, občutek vsega možnega
in lepega. Besnel sem proti temu niču, »temu
izrecnemu niču«, kot sem zapisal v dnevnik.
Bes je bil z menoj samo nekaj minut naenkrat in mi je prinašal tako toploto kot svetlobo.
Kljub vročini me je večinoma zeblo. V bolniški
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postelji sem na silvestrski večer želel, da sonce
vzide in hotel sem ga imeti v sobi. Po treh dneh
drgetanja od mraza sem potreboval več kot
zgolj lastno telesno toploto in še ta je uhajala
skozi tanke rjuhe, ki so se kar naprej ovijale
okrog cevk v mojih prsih in roki. Sončni vzhod
pozimi v Novi Angliji in skozi debelo okensko
steklo ni kaj posebnega; živel sem v simbolih
in hrepenenju.
Nisem želel, da je bakla v mojem razumu
osamljena luč. In ni bila. Ljudje so me prihajali
obiskovat. Moja žena je odgrnila senco in vstopilo je bledo novo leto. Ko so začeli prihajati
še drugi obiskovalci, sem ugibal, kako se bodo
odzvali, ko me bodo videli povsem nemočnega v bolniški postelji. Spomnil sem se, da so
nekateri od starejših prijateljev, ki so prišli k
meni, menili, da z bolniki, ki dobivajo obiske,
v bolnišnicah bolje ravnajo. Povsem prav imajo: zdravje je odvisno od povezanosti, v tem
pomenu in še sto drugih.
Obisk nam pomaga, da nismo sami. Povezanost v solidarnosti nam omogoči vrnitev v
umirjeno samoto. Prijatelji že samo s svojim
prihodom sprožijo niz spominov, verigo povezav, ki segajo nazaj v našo s preteklost. Spom
nil sem se trenutka, ko mi je prijateljica povedala za to pragmatično stališče, zakaj moramo
bolnike obiskovati. Bilo je več let prej, ko sem
bil jaz ob njeni bolniški postelji, ona pa je bila

Prolog: Samost in solidarnost

17

bolna, noseča, v isti bolnišnici, kjer sem zdaj
ležal jaz. Pomislil sem na njene otroke, potem
na svoja. Pridružilo se je še eno občutje: nežna
empatija.

Bes je bil čisti jaz, moja želja, da sem zvok,
ne odmev, da se oblikujem, ne razkrajam. Ni
bil proti ničemur, razen proti vsemu vesolju
in njegovim zakonom neživljenja. Noč ali dve
sem lahko sijal v lastni svetlobi.
Toda zlagoma in neopazno je v meni klilo
drugo razpoloženje in vlivalo mi je moč na drugačen način: občutek, da je življenje res življenje le, če ne gre samo zame. Tako kot bes me je
tudi to razpoloženje obhajalo, ko sem bil sam,
ko nisem mogel kaj dosti narediti zase, ko so
ves občutek gibanja sestavljala samo videnja v
mojem razumu. V tem razpoloženju sem čutil,
da sem skupaj z drugimi ljudmi v sprimku nečesa, kar se kotali skozi čas. Ko sem poskusil
ta občutek narisati v svoj dnevnik, je nastala
risba nekakšnega neenakomernega, plavajočega prevoznega sredstva. Malo je spominjalo na
splav.
Splav se da sčasoma sestaviti iz različnih kosov gradiva. Jaz sem bil eden od kosov, iz katerih je sestavljen ta splav, in drugi ljudje so bili
drugi kosi; stiskali smo se skupaj in nosilo nas
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je po isti vodi, včasih gladko, včasih nas je butalo ob skale. Če bi se moja deska odtrgala in
potonila v globino, bi splav lahko izgubil pravo
smer ali se prevrnil. Nekaj desk splava je bilo
dlje stran od moje, nekaj jih je bilo blizu moje.
V mislih sem začel naštevati načine, kako sta
življenji mojih otrok povezani z mojim. Ni bilo
pomembno to, da sem edinstven, ampak da
sem njun: njun oče. V vsak delček njunega obstoja je bilo vključeno pričakovanje moje navzočnosti v njunem življenju. Nikoli nista bila
tako daleč stran, da se me ne bi dotikala. Njuni
deski sta bili vedno zvezani z mojo.
Zamislil sem si, kaj bi se spremenilo brez
mene, začenši z vsakodnevnimi opravki, ki zaznamujejo miselni koledar vsakega starša: trening nogometa, domača naloga iz matematike,
glasno branje. Zabolelo me je ob spoznanju, da
je moja vizija mojega sina ali hčerke brez mene
enako možna in resnična kot moje dotedanje
življenje z njima. V mislih sem gledal, kako se
njuna prihodnost odvija brez mene, potem pa
sem jo prevrtel nazaj.
Milina tega spoznanja, da moje življenje
ni moje, ta nežna empatija me je pospremila
stran od smrti. Občutek o medsebojni delitvi
življenja se je začel z mojimi otroki, vendar se
je širil navzven, kot raznovrstna zbirka kosov
lesa, ki povezani sestavljajo splav. Pljuskal sem
in vlekel naprej z vsemi, ki sem jih poznal in
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imel rad, in vedel sem, da bi vse prizadelo, če
bi odpadel stran. V tem razpoloženju nisem
besnel, ampak sem se prepustil toku spominjanja, razmišljanja, sočustvovanja.
Bes mi je pomagal, da sem se videl, pomagal je, da sta moje telo in razum po šoku spet
prevzela jasno obliko. Empatija me je postavila med druge ljudi. V tem razpoloženju ni bilo
tako pomembno, da sem edinstven. Pomembno je bilo, da sem navzoč v drugih ljudeh, v njihovih spominih in pričakovanjih, da podpiram
in sooblikujem njihovo življenje, da sem rešilni jopič v težkih prehodih čez brzice. Ker moje
življenje ni bilo samo moje, tudi moja smrt ni
bila samo moja. Ko sem dosegel to spoznanje, sem spet začel besneti. To se mi ne more
dogajati.
Empatija, čeprav povsem različna od besa, je
delovala skupaj z njim. Obe razpoloženji sta
mi razkrili neko resnico, neko prvino mene.
Nobeno samo zase ni bilo dovolj; potreboval
sem obe. Potreboval sem baklo in splav, ogenj
in vodo, samostojnost in solidarnost, da ozdravim, da sem svoboden. In kar drži zame, mislim, da drži tudi za druge.
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Č

e bi umrl, bi bila moja smrt vse preveč značilna, postal bi zgolj del žalostne statistike.
V prvih mesecih leta 2020 se je zdaleč preveč
Američanov po nepotrebnem poslovilo od živ
ljenja. Zdaleč preveč Američanov je preblizu
smrti vsak mesec, vsak trenutek. Čeprav nam
obljubljajo čedalje daljše življenje, se je krivul
ja pričakovane življenjske dobe v naši državi
zravnala in v zadnjega pol desetletja ni bilo nobene znatnejše spremembe. V nekaterih letih
se je pričakovana življenjska doba Američanov
celo znižala.1
Začetek življenja v tej državi je zastrašujoč in
negotov. Nega bodočih mater je divje neenaka in skrajno neprimerna. Temnopolte ženske
pogosto umrejo na porodu,2 in umirajo tudi
njihovi dojenčki. Stopnja umrljivosti dojenč
kov afroameriških žensk je višja kot v Albaniji,
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Kazahstanu, na Kitajskem in približno sedemdesetih drugih državah. Tudi v celoti gledano
je v Združenih državah Amerike stanje na tem
področju slabše kot v Belorusiji, najbolj sovjetski od nekdanjih sovjetskih republik, in Bosni,
nenaravni politični tvorbi, ki je nastala kot posledica državljanskih vojn v nekdanji Jugoslaviji – da ne omenjamo štiridesetih drugih držav. Tudi življenje mladih odraslih je izgubilo
svoj čar. Če se ne bo kaj korenito spremenilo,
bodo imeli milenijci krajše življenje,3 obenem
pa bodo za zdravstveno oskrbo porabili več denarja kot njihovi starši iz generacije X ali stari starši iz obdobja eksplozije rojstev po drugi
svetovni vojni. Najlepša leta niso več to, kar so
bila nekdaj. Belopolti moški srednjih let v osupljivo velikem številu delajo samomore in se
omamljajo do smrti. Belopolte ženske srednjih
let na jugu ZDA umirajo pred svojim časom.
Ameriški sistem komercialne medicine, v
katerem prevladujejo zasebne zavarovalnice,
regionalne grupacije zasebnih bolnišnic in
drugi vplivni interesi, se zdi čedalje bolj podoben loteriji. Radi bi mislili, da imamo zdravstvo, ki po naključju vključuje nekaj prenosa
bogastva; dejansko imamo prenos bogastva, ki
po naključju vključuje nekaj zdravstvene oskrbe.4 Če porod ni varen in je za nekatere manj
varen kot za druge, potem je nekaj narobe.
Če se od mladih odraslih izvleče več denarja
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za zdravstveno oskrbo, vendar so manj zdravi kot starejše generacije, je nekaj narobe. Če
se ljudje, ki so nekdaj verjeli v državo, ubijajo,
je nekaj narobe. Namen medicine ni iztisniti
maksimalnih dobičkov iz bolnih teles v času
kratkega življenja, ampak omogočiti zdravje in
svobodo v dolgem življenju.
Naša bolehnost je značilna za Ameriko. Umiramo mlajši kot ljudje v triindvajsetih evropskih državah; umiramo mlajši kot ljudje v Aziji
(na Japonskem, v Južni Koreji, Hongkongu,
Singapurju, Izraelu, Libanonu); umiramo mlajši kot ljudje na naši polobli (na Barbadosu, v
Kostariki, Čilu); umiramo mlajši kot ljudje v
drugih angleško govorečih državah (Kanadi,
Avstraliji, Novi Zelandiji). Druge dežele nas
redno prehitevajo na seznamu dolgoživosti.
Leta 1980, ko sem bil star deset let, so Američani živeli v povprečju približno eno leto manj
kot prebivalci primerljivo bogatih držav. Do
leta 2020, ko sem bil star petdeset let, je razlika v pričakovani življenjski dobi narasla na
štiri leta. A to ni zato, ker bi druge države imele
več znanja ali boljše zdravnike. Boljše sisteme
imajo.
Razlika med ZDA in drugimi državami se je
leta 2020 povečala, ker se nobena demokracija
ni tako slabo spopadla s pandemijo koronavirusa, kot smo se mi. Ljudje na Japonskem in v
Nemčiji, v Južni Koreji in Avstriji ter v resnici
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v vseh bogatih demokracijah so bili manj ogroženi kot mi, ker so njihove vlade bolje ravnale
z njimi in ker so imeli boljši dostop do informacij in zdravstvene oskrbe. V ZDA je bilo že
pred prihodom novega koronavirusa vse preveč lahko umreti. Naš zavoženi odziv na pandemijo je najnovejši simptom naše bolehnosti,
politike, ki deli bolečino in smrt namesto varnosti in zdravja, dobiček za peščico namesto
blagostanja za večino.
Novi koronavirus bi morali vzeti resno že v
času mojega sprejema v bolnišnico, saj so ga
takrat že zaznali. Januarja 2020 bi morali pridobiti teste za novi koronavirus, izslediti novo
bolezen in omejiti njeno širjenje. To bi zlahka
naredili. Veliko revnejše države so to naredile.
Za vse Američane, okužene s koronavirusom,
bi moralo biti v bolnišnicah na voljo dovolj
postelj ter ventilatorjev in zdravniki ter medicinske sestre, ki so jih zdravili, bi morali imeti
na voljo dovolj zaščitnih mask in halj. Virus ni
človeški, je pa merilo človečnosti. In pri tem se
nismo dobro odrezali. Sto petdeset tisoč Američanov je mrtvih povsem po nepotrebnem (do
marca 2021 je za posledicami okužbe s koronavirusom v Ameriki umrlo že več kot pol milijona ljudi, op. ur.).
Zaradi naše bolehnosti so smrti zaradi onesnaženja, smrti zaradi opioidov, smrti v zaporih, samomori, smrti novorojenčkov in zdaj
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množični grobovi za starejše nekaj vse preveč
znanega. Naša bolehnost sega globlje od vsake
statistike, celo globlje od pandemije. Obstajajo razlogi, zakaj so naša življenja krajša in bolj
nesrečna. Obstajajo razlogi, zakaj je predsednik Trump mislil, da lahko drži Američane v
nevednosti med pandemijo ter izkorišča našo
zbeganost in bolečino. Naša bolehnost nas pušča osamljene in negotove, na koga naj se obrnemo, ko nas boli.
Srž Amerike naj bi bila svoboda, toda bolezen
in strah nas delata manj svobodne. Biti svoboden pomeni biti to, kar smo, živeti v skladu z
našimi vrednotami in stremljenji. Vsak od nas
ima pravico, da išče srečo in pusti sled. Svoboda ni mogoča, če smo preveč bolni, da bi si
predstavljali srečo, in prešibki, da bi jo iskali.
Nedosegljiva je, če nam primanjkuje potrebnega znanja za sprejemanje preudarnih odločitev, zlasti glede zdravja.
Beseda svoboda je licemerska, če jo izgovarjajo ljudje, ki ustvarjajo razmere, zaradi katerih smo bolni in nemočni. Če nas naša zvezna
vlada in naša komercialna medicina delata nezdrave, nas delata nesvobodne.

Svoboda je včasih krik v temi, želja iti naprej,
osamljen bes. To sem potreboval, ko sem ležal
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v bolniški postelji. Toda oseba, ki želi biti svobodna v življenju, potrebuje tudi umirjene glasove, prijateljske obiske, zaupanje, da bo bolezen prinesla pozornost, ne zapustitve. Tudi to
mi je pomagalo, da sem živ dočakal novo leto,
naše leto pandemije. Poduki, ki jih navajam v
tej knjigi, so zrasli iz misli in doživetij, ki sem
jih zapisoval v svoje bolniške zvezke, pripovedujejo pa o tem, kako samost in solidarnost delujeta z roko v roki.
Svoboda se navezuje na vsakega od nas, toda
nihče od nas ni svoboden brez pomoči drugih. Individualne pravice zahtevajo skupni
trud. Deklaracija o neodvisnosti razglaša, da
so »vsi ljudje ustvarjeni enaki«, in se konča s
pripravljenostjo vseh njenih podpisnikov, da
branijo to načelo. Pravica je nekaj, za kar smo
prepričani, da si zaslužimo, toda v svetu postane resnična samo, če se oblasti prisili, da jo
upoštevajo.
»Vsa zgodovina napredovanja človeške svobode,«5 kot nas opominja Frederick Douglas,
»kaže, da so se vsa priznanja njenih plemenitih zahtev rodila iz gorečega boja.« Potreben bo
boj, da ozdravimo našo bolehnost. In ta boj se
začne, ko zahtevamo zdravstveno oskrbo kot
človekovo pravico.

I.
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Zdravstvena oskrba
je človekova pravica

K

o sem zbolel, sem bil v Nemčiji. Tretjega
decembra pozno zvečer so me zaradi bolečin v trebuhu sprejeli v bolnišnico v Münchnu in me naslednje jutro odpustili. Petnajstega
decembra so me sprejeli v bolnišnico, da so
mi odstranili slepič, in me po manj kot štiriindvajsetih urah odpustili. Triindvajsetega decembra, ko sem bil na počitnicah na Floridi,
so me sprejeli v bolnišnico zaradi zbadanja in
otrplosti v dlaneh ter stopalih in me odpustili
naslednji dan. Takrat sem se začel počutiti vse
slabše, imel sem hud glavobol in postajal sem
čedalje bolj utrujen.
Sedemindvajsetega decembra smo se odločili, da se vrnemo v New Haven. Z zdravljenjem
na Floridi nisem bil zadovoljen in hotel sem

