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КОГАТО ХРОНИЧНАТА БОЛКА МЕ КАРА 

ДА ИЗГЛЕЖДАМ КАТО „ЛЪЖЛИВОТО 

ОВЧАРЧЕ“ 
 

Идеята на авторката, вградена в заглавието на малката й статия, е 

брилянтна. Имам чувството, че всеки човек с хронична болка в определен 

момент от живота си е изпадал в подобна ситуация. Научих се твърде 

рано да крия болката си, защото виждах страданието и болката в очите на 

мама. След това безразличието на хората, често прикривано с лицемерно 

състрадание, ме школува до там, че да се усмихвам ехидно, когато някой 

започне да се оплаква от тридневна болка в крака по начин, сякаш светът 

е пред разпад, а той е арестуван от Инквизицията, която го измъчва и 

иска да го принуди да признае вината си за края на света. 

Научил съм се, че много рядко, изключително рядко някой може да се 

доближи до известно разбиране за страданието, което ми причинява 

моята хронична болка. За ограбването на живота ми. Ежедневно. С 

години. От „Сътворението“ до „края“. И да ми повярва. Да се опита поне 

да осъзнае, какво означава да живееш почти целия си съзнателен живот с 

физическа болка.  

Няма по-страшно нещо от недоверието и безразличието на околните. 

Това ни кара да оставаме „сами в мрака“. А там понякога е страшно. 

Припомних си първите думи от текста на една велика песен – „The Sound 

Of Silence“: 

„Здравей мрак, стари мой приятелю, 

Аз идвам отново да разговарям с теб…“  

И продължих с моя парафраза): 

защото болката отново пропълзя в мен 

и пося семената си. 

А хората не разбират, те не могат да говорят със светлината, 

не разбират езика на тишината.  

Не познават хилядите лица на болката. 

Какво остава да говорят с теб. 

Здравей мрак, стари мой приятелю, 
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Аз идвам отново да разговарям с теб,  

защото само ти мрак, и твоите дъщери –  

самотата и тишината, ме разбират. 

 

 

 

*** 

„Израстваме, слушайки приказката за „Лъжливото овчарче“ - поучителна 

история за това как да не лъжеш толкова много пъти, че хората да не ти 

вярват, когато казваш истината. Това, което не ви казват, е, че дори 

когато им казвате истината, хората пак спират да ви вярват, когато чуват 

нещо достатъчно често. Хората, страдащи от болка, изпитват това 

болезнено и отвратително често. В живота ми има хора, които дори да им 

кажа, че съм прекарала деня при лекаря, ще намекнат, че раздувам 

болката си, за да избегна работа или да получа съчувствие. Интересното 

е, че те го казват само когато болката ми им влияе негативно, но това е 

съвсем друга история. 

Макар да не съм „лъжливо овчарче“, често викам „вълк“. Не лъжа, защото 

има много ужасни вълци и те ме преследват толкова често, че се 

осмелявам да прошепна името им само когато пастта им се впива в 

гърлото ми. Мисля, че колкото повече казваме нещо, особено нещо като: 

„Не, съжалявам, не мога“, толкова по-малко хора го чуват и толкова 

повече приемат, че „не мога“ означава „не искам“. Макар че няма да се 

преструвам, че в света няма хора, които лъжат, ако знаете, че някой е 

човек с хронична болка и казва: „Прекалено много ме боли“, по-вероятно 

е да е точно така, просто в неговата гора има много вълци. 

В това е опасността. Лесно е да станете самодоволни по отношение на 

хроничната болка. Това се случва всеки ден, всяка вечер, всеки ден и през 

всичките дни. Дори и да не говорим за това, хората с хронични болки 

изпитват... ами... хронична болка. Виждате ли накъде отивам с това? 

Много хора с хронична болка в крайна сметка решават, че не си струва да 

се говори много за нея. Ние постоянно изпитваме болка и не искаме да 

хленчим. В края на краищата, хленченето е „викане на вълк“. За 

съжаление, дори когато само от време на време отбелязваме болката си, 
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на другите им се струва, че постоянно се оплакваме от нея, защото 

говорим за нея повече от почти всички останали. 

Да бъдеш близък на човек с хронично заболяване е предизвикателство. 

Плановете ни могат да се променят от минута на минута, често се налага 

да ги отменяме поради непредвидени усложнения или да си тръгнем по-

рано, отколкото сме планирали. Знаем колко неудобно е това. Наистина. 

Не, знаем. Чувстваме се виновни и за това, че караме графиците на 

хората около нас да се променят на мига - една от многото причини, 

поради които много от нас се оттеглят от общуването с хора. Не ни 

харесва да ви разочароваме и знаем, че го правим. Дори и да не го 

казвате. 

Да се върнем към „Лъжливото овчарче“ – представете си, че вие сте 

момчето, а гората е пълна с вълци. Виждате ги и викате вълк. Излизат 

хората с вилите и факлите и прогонват вълците. Но те се връщат отново и 

отново, и отново. Вълците сякаш никога не спират. В крайна сметка се 

обаждате само ако има истински проблем, но тогава жителите на града 

вече не идват и вие оставате сам в гората с обикалящите вълци. Викате 

отново и отново, докато гърлото ви не пресъхне и вълците не се 

приближат. Ето какъв е животът с хронична болка. 

Трудно е да живееш в гора, пълна с вълци, и е лесно да се чувстваш сам. 

По-лесно е самотата да се затвори, когато жителите на града (нашите 

приятели и семейство) станат безчувствени към нашите викове „Вълк!“ и 

или престанат да ни слушат, или предположат, че не казваме истината. За 

съжаление затварянето на очите и игнорирането на вълците не ги кара да 

изчезнат. Иска ни се да е така. 

Моля ви, не ни оставяйте сами в мрака“. 

Източник: Prybylski, E. (2016) When Chronic Pain Makes Me Seem Like 

„The Boy Who Cried Wolf“. https://themighty.com/topic/chronic-pain/how-

chronic-pain-is-like-the-boy-who-cried-

wolf/?utm_source=cordial&utm_medium=email&utm_campaign=segment_h
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