
ЗА БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ.  

НЕ ПО МЕДИЦИНСКИ, А ПО ЧОВЕШКИ. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Знаете ли, какво представлява 

болестта на Бехтерев? Не знаете? 

Е, потърсете в мрежата. Там има 

огромна и медицинска, и 

псевдомедицинска информация. 

Тук няма да демонстрирам 

назубрени знания за същността 

на заболяването, медицински 

термини и други подобни. Ще се 

опитам да ви кажа, какво 

представлява болестта с прости 

думи. С онези думи, които 

използваме в ежедневието си. 



Да си човек с болест на Бехтерев 

означава: 

- да живееш непрекъснато с 

болка. Да те боли когато посягаш 

за чаша с вода, когато повдигаш 

ръката си с лъжица или вилица в 

нея, за да се храниш. Да те 

пронизва остро, нажежено 

желязо през цялото тяло, когато 

се спънеш. Да губиш бавно и 

постепенно подвижност. Да не 

можеш да си намериш място в 

леглото, защото както и да 

застанеш, както и да легнеш – 

боли. Боли, когато сядаш, и 

когато ставаш; 

- да не можеш да си обуеш 

чорапите, да ти е трудно да си 

обуеш бикините или боксерките, 

да имаш сериозни трудности, 

когато си обличаш тениската, 

ризата, полата, панталона, да не 

можеш да се загащиш изцяло 

или добре, защото раменете ти 

са блокирали и ръцете ти не 

могат да се движат в пълен обем 

назад; 

- да забравиш за обувки с връзки, 

защото не можеш да ги стигнеш 

– нито да ги завържеш, нито да 

ги развържеш, а ако няма кой да 

ти помогне, през зимата да 

ходиш с незакопчани зимни 

обувки; 

- да не можеш да се стигнеш, за 

да избършеш задника си, след 

като си се изакал; 

- да не можеш да достигнеш 

главата си, за да я измиеш под 

душа, или да не можеш да се 

срешиш; или да не можеш да се 

наведеш, за да измиеш краката 

си под коленете; 

- да не можеш да повдигнеш 

глава и да видиш звездите или 

птиците в небето; 

- да ти е трудно да целунеш 

любимия човек, защото не 

можеш да движиш врата си, а 

гръбнака ти е неподвижен като 

гръцка колона; 

- да не можеш да правиш секс 

във всички пози, да не говорим 

за секс, когато болките са много 

силни или силни. Да не можеш 

да се пресегнеш до горния рафт 

и да си вземеш книгата, която 

искаш да четеш; 

- да изпитваш почти 

непрекъсната и необяснима 

умора и всяко едно движение да 

изисква огромно усилие на 

волята ти; 

- да се опитваш да споделиш с 

някой проблемите си и да 

виждаш как твоето страдание 

или се разбива в стена от 

незаинтересованост, 

безразличие, нечувствителност, 



или се превръща в повод другия 

да те превърне в кошче за 

собствените си душевни 

отпадъци. Да ти е трудно или 

невъзможно да гледаш 

събеседника си в очите, защото 

не можеш да вдигнеш глава. 

Да си човек с болест на Бехтерев 

означава да живееш живот в 

интерпретация, т.е. 

непрекъснато да си задаваш 

въпроси и да търсиш отговори и 

практически решения: „Ще мога 

ли да се кача на рейса/трамвая, 

който идва и как ще го направя? 

Ще мога ли да вляза в самолета 

и ще мога ли да седна? Ще 

издържа ли пътуването? Ще 

имам ли сили да мина през 

пазара и да си купя хляб? Утре 

как ще се облека, дали няма да 

закъснея, ако сутринта имам 

силни болки? Ще ме боли ли – 

времето е променливо? Ще вали 

ли сняг? Ако вали – ще натрупа 

ли? Ако натрупа, как ще отида на 

работа? Как ще уча днес с тези 

силни болки – трудно ми е, 

почти невъзможно е да се 

концентрирам върху 

текстовете… болката 

непрекъснато ме разсейва. 

Трябва да довърша писмото, 

статията, книгата, а ме боли. 

Нищо не ми се иска. Искам само 

да спре да ме боли и да се наспя“. 

Да си човек с болест на Бехтерев 

означава, когато се планира 

нещо на първо място да се вземе 

предвид състоянието на болестта 

и силата на болката и 

възможните влошавания в 

тяхното състояние и ниво. 

Болестта и болката диктуват, 

малтретират, изискват, налагат. 

*** 

Ако ти, драги ми читателю си 

здрав, най-вероятно няма да 

разбереш почти нищо от 

написаното, защото твоето тяло 

е здраво и то е инструмент, 

благодарение на който ти 

вършиш хиляди ежедневни 

неща дори без да се замисляш, 

автоматично, по навик, просто 

ей така. Но ако си човек с болест 

на Бехтерев много от казаното 

ще ти е познато и ще е част от 

твоя житейски и биографичен 

опит. Опитът да се бориш със 

собственото ти тяло, за да 

можеш да живееш. Да живееш 

като човек, по човешки. Не е 

лесно. Никак не е лесно, но не е 

и невъзможно. 

Всичко може да се постигне, 

стига да го искаш силно. Е, не 

всичко, но най-важното – може.  



И ако ти читателю си здрав и не 

можеш да разбереш 

ежедневната битка на човека с 

болест на Бехтерев да живее по 

човешки, достойно, то поне не 

му пречи. Не му пречи с 

болезнено и изпразнено от 

съдържание любопитство, със 

съжаление, или с фалшива 

съпричастност. Не му пречи като 

натрапваш непоискана помощ – 

унижаваш човека, на когото я 

натрапваш. И не забравяй, че 

„сгънатият на две“ човек с болест 

на Бехтерев може да бъде и по-

умен, и по-добър, и по-човек от 

теб, независимо, че изпитва 

непрекъснато болка, или че не 

може да се затича след 

превозното средство. 

Човекът и човешкото са 

едновременно в духа и тялото. 

Но при наличие на хронична 

физическа болка и хронична 

болест, много повече и преди 

всичко в ума, духа и душевността 

му, отколкото в тялото му.  

*** 

Бях провокиран да напиша тези 

разхвърляни мисли. Не знам 

дали си заслужава. Но ги 

написах. Не като хленч, а като 

бунт срещу фалша, 

безчувствието и безчовечността 

на някои здрави хора 

 

 

  
Божидар Ивков 


