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ХРОНИЧНАТА БОЛКА КАТО 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН АГРЕСОР 

 

 

 

Събота вечер, 29 октомври 2022 г. 21:20 часа. Седя пред компютъра и 

работя. Спасявам се в работата си. Спасявам се от болките, предизвикани 

от един полуизваден зъб. А предстоят още болки.  

Седя и пиша за хроничната болест. Иска ми се да синтезирам и да събера 

колкото се може повече знание за общите характеристики между толкова 

различни болести – сърдечно-съдови, онкологични, дихателни, нервни, 

ревматоидни… Седя и пиша, а дяволчето в мен непрекъснато ми 

нашепва: „Защо го правиш? Какъв е смисълът? Почти никой не чете? 

Почти никой не се интересува?“… 

С електронната ми поща идва материалът, който искам да преведа и да 

коментирам. Прочитам го и веднага ме грабва. Подготвям го за превод, 

коментар и анализ. И отново дяволчето се включва: „Това е още по-

излишно. На кого му пука за това, което правиш? Безсмислено е!“ 

Липсата на социална и психологическа подкрепа и разбиране може да 

бъде крайно обезсърчителна.  

И накрая и аз си задавам въпроса: „Защо и за кого го правя?“. И тук се 

намесва моето ангелче, като ми дава забравеният отговор: „За себе си го 

правиш! За да не се превърнеш в скот поради болката и страданието, 

които преживяваш. Създавайки капчица знание, поддържаш духа и 

интелекта си. Те са си твои. Не мисли за другите. Който ги има, ще 

приеме тази капчица знание и ще я оцени. Ще я влее в собствения си 

духовен океан. Който ги няма… На никого не можеш да дадеш нещо 

насила. Не го забравяй!“. 

Успокоен се захващам за работа. Преводният текст и моят коментарно-

аналитичен текст ще бъдат оцветени в различни сини цветове. Като 

цветът на небето. Знаете ли по какво си приличат хронината болест и 

болка и небето? По своята безкрайност и непрекъсната променливост. 

Всички те са ужасно капризни.  
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В предлаганият по-долу текст ще стане дума за грабеж, за отнемане. 

Оказва се, че хроничната болест и болката не са само културен агресор1. 

Те са и екзистенциален такъв. А агресорът винаги граби, отнема, 

лишава… 

 

*** 

„Хроничната болка преобърна живота ми с главата надолу и отвътре 

навън. Трябваше да се откажа от скалното катерене, скачането с парашут 

и рафтинга. Плаках, докато подписвах документите за продажбата на 

мотоциклета си. Да видиш някого да танцува е удар в сърцето, 

предизвикан от силен копнеж. Дори да се справям с работата стана 

предизвикателство, докато преди това беше радост. Хроничната болка 

открадна живота ми – живот, който изградих с много труд. Но знаете ли 

какво? Това са предвидими загуби, когато прекарваш по-голямата част от 

времето си в леглото, опитвайки се да не крещиш, надявайки се, че 

просто ще припаднеш и може би, само може би, ще получиш почивка. Да, 

беше предвидимо, че много от хобитата ми трябваше да си отидат. Това, 

което не очаквах, беше колко приятели ще ми коства това“. 

Да, хроничната болка има тази способност да краде живота на човек, в 

чието тяло се е настанила като кукувица. Особено тежко е, когато краде 

живота на млад човек и той трябва да пренастройва мечтите си. Във всяко 

отношение2. 

„Когато изпитвате силна болка, може да не сте най-общителният човек на 

света. Болката ви кара да се съсредоточите върху намирането на някакво 

облекчение – каквото и да е облекчение. Така че, когато приятелка се 

обади да ме попита дали искам да излезем и да вечеряме, както сме 

правили през последните 10 години, нямам друг избор, освен да откажа, 

дори и да копнея за маргарита, добра мексиканска храна и часове на 

момичешки разговори и смях. Разбира се, че искам да отида. Искам това 

малко парченце нормалност повече от всичко. Обаче напитките и смехът 

не са това, което бяха. Вместо това означава, че трябва да си гледам 

лекарствата, за да мога да шофирам, и ще ми се наложи да изпия една 

                                                           
1 Ивков, Б. (2022) Хроничната болест като културен агресор. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2022/01/11 
2 Виж напр. Ивков, Б. (1997) Въпреки всичко. ИК „Богиана“, София. 
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„девствена“ маргарита. Ще трябва да отделя място на масата за болката 

си, защото тя идва, поканена или не, и е шумен и взискателен спътник. 

Болката ми щеше да е толкова силна, че трудно щях да чувам 

момичешките разговори, щях да пропусна всичкия смях и на всичкото 

отгоре, след всички тези усилия, щях да си платя за тях по-късно. 

Като имам предвид всичко това, когато ми се обаждат, пишат ми или ми 

изпращат имейли, много внимателно избирам коя покана да приема, но 

не е така, както си мислите. Не съм подреждала приятелите си по 

важност, макар че съм спряла да поддържам познанства. Решението ми 

да остана или да си тръгна е по-скоро свързано с това каква е дейността, 

колко дълго е пътуването, колко хора, има ли места, където мога да си 

почина, и ако изпадна в беда, дали съм на сигурно място и с човек, на 

когото имам доверие. Това е много за пресмятане и все по-малко 

ситуации отговарят на моите потребности. Така че с течение на времето 

приемам все по-малко и по-малко покани, а след това, разбира се, 

поканите спират да идват. Това е тъжно нещо, което се случва, но аз го 

разбрах. На хората им омръзва да чуват „не“. 

Това е много добро описание на онова, което наричам живот в 

интерпретация. Хроничната болест и болка имат тази способност – да 

принуждават към интерпретация. Всяко действие, всяко начинание 

трябва да бъде преценено, оценено. Трябва да се вземат предвид 

множество фактори и тяхното влияние върху същността и потенциалното 

развитие на предстоящата ситуация. Човек се лута в мъглата на 

неизвестността, неопределеността и непредвидимостта. 

„Разбирам, наистина разбирам, но не очаквах, че някои от приятелите ми 

ще се обърнат срещу мен. Някои хора не просто спряха да се обаждат, а 

намериха време да ме нападнат. Казваха ми как съм се променила и 

колко ужасна съм сега. Казаха ми, че съм егоист. Казваха ми, че съм 

много по-малко от човека, който бях. Нападаха ме лично, по телефона и в 

интернет. Изпитах жестокост, каквато не бях изпитвала никога досега в 

живота си, и всичко това се случваше, когато вече се борех просто да 

оцелея. Това беше процес ден за ден и когато атаките започнаха, бях 

хваната напълно неподготвена. Почти цяла година бях прикована към 

леглото и за нищо на света не можех да разбера кога и къде съм могла да 

обидя тези хора толкова ужасно. Повечето от тях изобщо не бях виждала 
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през това време. Всички знаеха, че съм болна, така че знаеха, че не се 

държа просто като глупак. Дали наистина не са? Какво направих? И кога, 

по дяволите, съм имала възможност да го направя? 

Бях съсипана. През цялото време изпитвах физическа болка, но това 

беше съвсем друг вид болка. Наслагването на едната върху другата, беше 

агонизиращо. Всичко ме болеше. Светът изглеждаше толкова погрешен, 

съвсем не такъв, какъвто го смятах досега. Беше жестоко и гневно място. 

Въпреки че се отдръпнах от всички, които ми бяха ядосани, атаките 

продължиха известно време след това. Така и не разбрах какво съм 

направила на някои от тях. Не съм съвсем сигурна, че те дори знаят. 

Преди всичко това имах голяма вяра в елементарната доброта у хората. 

Това преживяване беше достатъчно травматично, за да я промени. 

Напълно. Сега очаквам най-лошото, за да мога да бъда приятно 

изненадана, а не заслепена“. 

Процесите на ценностна преориентация, които описва авторката на 

текста, особено, когато са наложени като принуда, придружена с 

неразбиране и враждебност, са много трудни за приемане и преживяване. 

„Когато започнах да разговарям с други хора, които са имали тежко 

заболяване, те имаха много сходни истории и беше съвсем ясно, че са 

също толкова наранени от преживяванията си. Не съм сигурна какво 

поражда такова поведение. Предполагам, че това е още един страничен 

ефект на тежкото и хронично заболяване. Моето най-добро 

предположение е, че някои хора трудно се сблъскват със смъртността и 

това, че ти е приятел, е твърде реално, за да се справят с него. Може би те 

не искат да се справят с новите ви ограничения, затова убиват връзката 

ви. Защо това трябва да стане толкова насилствено, никога няма да 

разбера. 

Така че, ако се окажете нападнати от хора, в които сте вярвали, че ще ви 

подкрепят, знайте, че не сте сами. За съжаление, това изглежда обичайно. 

В света има и други хора, които ще ви приемат такива, каквито сте, и ще 

ви бъдат истински приятели. Просто трябва да ги откриете“. 

 

*** 

Една трудна, тежка и много болезнена изповед. Ако сте издържали 

докрай, ако тя ви е накарала да се замислите, защото сте успели да я 
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разберете, времето, което отделихте, за да я прочетете не е изгубено. 

Напротив, вие сте спечелили. 

Лично на мен ми даде много. Помогна ми да разбера поведението на 

хора, в които съм вярвал. Помогна ми да разбера по-добре и моята лична 

болка от „убийството на връзката ни“. Особено, когато тази връзка е била 

свързана и с любов.  

Това е животът – пъстър, шарен и понякога много жесток, но много 

красив. 

Източник: Spinola, К. (2016) The Friendships I Never Expected to Lose 

Because of My Chronic Pain. https://themighty.com/topic/chronic-

pain/losing-friends-because-of-chronic-pain 
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