
ТАЙНИТЕ НА ХРОНИЧНАТА БОЛКА, 

КОИТО НЕ СЕ ВИЖДАТ ОТВЪН 
 

 

Болката, която човек чувства, може да бъде остра, щипеща, изгаряща, 

стрелкаща, тъпа, боцкаща, пулсираща, режеща или някаква комбинация 

от тези усещания. Може ли някой да каже каква е моята болка, която не 

съм спирал да чувствам от десетилетия? Живея с хронична болка в 

различна степен от 52 години, но никой не може да разбере това само 

като ме погледне, само от един поглед. Няма значение как изглеждам 

отвън – здрав, жизнен, във форма и млад, или изкривен, с клатеща се и 

бавна походка. Моята историята отвътре винаги е по-различна от тази, 

която хората възприемат визуално при вида на моето тяло. Сякаш 

дрехите ми прикриват не само тялото, но и неговите най-дълбоки тайни, 

до които дори аз нямам достъп. 

Петте десетилетия непрекъсната болка неминуемо са оставили своя 

отпечатък върху мен. Тя ме връхлетя като торнадо, опита се да ме 

унищожи и то няколко пъти. Накрая ме изтощи. Изцеди ме, беляза ме и 

остави своя отпечатък. Отне ми и открадна от мен неща, които не съм 

възстановил и никога няма да си върна. Няма нито една част от живота 

ми, която да не е била засегната от болката. Не случайно наричам 

хроничната болка културен1 и екзистенциален2 агресор. Тя ме промени. 

Промени ценностите ми, цялата ми идентичност. Станах директен, 

безпардонен и брутално вулгарен в откровеността си, особено в случаите 

на фалш и лицемерие. И как иначе. Фалшивите и лицемерни хора имат 
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неосъзнатата природна дарба да засилват хроничната болка на човека, 

когато комуникират с него.  

Болката извая празнота и самота и в душата ми, и в живота ми като цяло, 

с която не мога да се примиря напълно, особено когато става дума за 

взаимоотношенията. Имаше толкова много загуби през годините. Имаше 

и печалби. Огромни. И все пак… 

Аз не съм същият човек, който бях преди болката. А кой всъщност бях 

преди да навърша 15 години? Днес съм много по-сериозен, но и много по 

ироничен и саркастичен и към себе си, и особено към другите. Най-вече 

към лицемерите. Принуден съм да се забавлявам по-малко. Всеки ден 

ставам все по-малко себе си, отколкото бях преди. И същевременно 

запазвам себе си повече, отколкото бях преди.  

Изгубил съм части от себе си, които едва си спомням. Но не мога да ги 

почувствам. Откривам, че се отдръпвам от неща, които преди ми носеха 

радост, защото или се страхувам от възможната болка, която може да 

последва, или дори и да искам не мога да направя. Болката взе своя дан и 

ме остави да се възстановявам от развалините. Да градя себе си отново и 

отново. И това е безкраен процес. 

Имаше време, когато в по-мрачните мигове от живота си изпитвах срам 

от болката ми и от мене си. Чувствах се по-малък от другите, 

непълноценен, дефектен, по-безполезен, по-нежелан, по-напрегнат. 

Чувствах се по този начин години наред. Дори днес, помъдрял с възрастта 

и от постиженията си, се налага макар и рядко да се боря с това чувство, 

защото то не изчезва просто така. Не може да изчезне просто така. Дълги 

години болката разяждаше самочувствието и самооценката ми. Днес е 

обратното, изпълва ги със смисъл. Възстановяването, постигането на това 

състояние не става за една нощ, а отнема години. Отнема идентичност и 

живот. Да живееш с хронична болка, която е невидима за другите, макар 

и да рисува по тялото ти и да го обезобразява, е сложно и трудно. Война, в 

която няма победители, а само победени. Никой не може да види и никой 

не можбе да разбере истински ситуацията. Дори тези, които незнайно 

защо ще си направят труда да прочетат тези редове. Тежестта и цената на 

това да носиш в себе си хроничната болка са много високи. Всичко се 

заплаща… със самота, страдание и болка. И още, и още… 



Днес вече не изпитвам неонходимост да обвинявам, да осъждам, да 

оценявам или да наказвам (как бих могъл) когото и да било. 

Продължавам да възстановявам и да вая себе си отново, стъпка по стъпка. 

Добавям нови парченца към мозайката, която съм аз. Дори се опитвам да 

създавам знание. Болката ме разруши, но ме и изгради отново. Тя ми 

помогна да израстна отново. И независимо, че това беше много 

мъчително израстване, днес аз съм по-ярка и искряща личност, в 

сравнение с това, което бях вчера. Днес съм по-груб и не понасям фалша, 

лицемерието, тъпотата и жаждата за пари, не понасям убогите духом. И 

едновременно с това съм по-състрадателен и по-съпричастен. Готов съм 

да помогна на всеки, стига това да е във възможностите ми. Ставам все 

верен на себе си, слушам тялото си и се самоуважавам. Всеки ден работя, 

за да намаля чувството на празнота, на пропуснатост, на загуба… И макар 

все още да се появява, знам че съм потребен. Знам, че задоволявам най-

висшата си човешка потребност: потребността да си потребен.  

Загубих много заради болката и болестта. Но спечелих всичко – аз съм 

Човек. Аз съм Личност. И съм горд със себе си. 

Можете ли да видите всичко това отвън? Не можете! Тогава не ме 

оценявайте през тесните процепи на ослепяващите стереотипи и 

предразсъдъци, изградили един малък, привидно удобен, духовно убог 

свят, в който човешкото и човещината почти отсъстват.  
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