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52 ГОДИНИ ЖИВОТ С ХРОНИЧНА 

БОЛЕСТ И ХРОНИЧНА БОЛКА! 
 

 

 

На 18 февруари ще навърша 66 години и 7 месеца. От тях 51 години и 11 

месеца съм живял с хронична болест (Болест на Бехтерев) и хронична 

болка. И ако някой ме помоли да опиша какво е да живееш с хронично 

заболяване и с хронична болка толкова дълго, честно казано, не само, че 

няма да знам какво да кажа, но и не очаквам някой да може да разбере. 

Самият аз трудно обхващам и разбирам това.  

Бих могъл да кажа, че това е очакването да живееш нормално и да 

останеш „активен“ с напълно „изтощени батерии“.  

Бих могъл да кажа, че това е страхът от приковаване към леглото или 

появата на зависимост от други хора.  

Бих могъл да кажа, че това е чувството на вина, че съм разочаровал 

хората, поради ограничаването на възможностите ми. 

Бих могъл да разказвам за болката, онази физическата болка, която 

ръфаше живота ми и не е спряла да го прави, както и болката от 

чувството, че съм бил изоставян заради болестта си и съм пропускал 

много нещам пак заради нея. 

Бих могъл да говоря за непредсказуемостта на самото заболяване, за 

неопределеността и несигурността, в която съм живял и продължавам да 

живея.  

Бих могъл да говоря и да разказвам за много неща. Но отдавна съм 

разбрал, че това няма никакъв смисъл, защото почти никой не разбира. 

Почти никой не иска, а и не може да разбере. Особено здрав човек, който 

почти не познава физическата болка, не знае какво е да губиш 

функционални възможности ден след ден. Например, днес можеш да си 

обуеш чорапите, макар и трудно, а утре това просто действие вече е 

невързножно. 

Бих могъл да говоря до безкрай за постоянната, но не много смсилена 

поради неразбиране, борба да образовам и да създавам информираност 

сред семейство, приятели и колеги, срещайки нечувствителност или 
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фалшиво съчувствие, защото никой няма представа колко 

инвалидизиращо, колко опустошително може да бъде всичко това1. 

И едновременно с това не съм спирал да говоря за живота си с хронична 

болка и хронична болест. И въпреки изписаните стотици страници, 

въпреки многото четения на тези страници, аз съм убеден, че нищо от 

това, което сега ще кажа, или което някога съм казал не само няма да 

покаже изцяло и в достатъчна дълбочина какво е това живот с хронична 

болка през целия съзнателен живот, но и няма да породи някакво 

същностно разбиране. 

Има много неща, които мога да ви кажа със сигурност. За някои от тях 

съм писал и говорил. За други – не. За всички тези неща съм мислил и 

съм искал да разказвам на семейството си, на приятелите си, на по-

близките си колеги, но никога не съм го направил. Причините за това са 

много, но може би най-важната е явното, неприкрито неразбиране, 

липсата на интерес и фалшивата загриженост на моите минали, 

настоящи и бъдещи събеседници. Много хора си мислят, че ме познават. 

Така е. Само си мислят. Животът в самозаблуда в този аспект вероятно е 

добро нещо, защото позволява да се живее спокойно. Но хората, които 

истински ме познават се броят на пръстите на едната ми ръка. 

И ако днес отново пиша за моя живот с хронично заболяване и хронична 

болка, то е преди всичко за онези малцина човеци, за онези, които са 

познали моето страдание в техния личен живот, по техен неповторим 

начин. И които ще могат да разберат, а разбирайки да си помогнат – поне 

мъничко, поне още малко, за да живеят с една идея по-добре и в по-малко 

страдание. 

Какво искам и мога да кажа днес? Ще се опра на един текст2, който 

прочетох миналата вечер и върху който ще развия моите мисли. 

 

                                                           
1 Виж напр. Naveed, S. (2019) 8 Things I Haven't Told My Family and Friends About Being 
Chronically Sick. https://themighty.com/topic/chronic-illness/telling-family-friends-
chronic-
illness/?utm_medium=email&utm_campaign=Chronic%20Illness%20Newsletter%20-
%20February%209,%202023%20%28US%20ONLY%29&utm_source=cordial 
2 Naveed, S. (2019) 8 Things I Haven't Told My Family and Friends About Being 
Chronically Sick. https://themighty.com/topic/chronic-illness/telling-family-friends-
chronic-
illness/?utm_medium=email&utm_campaign=Chronic%20Illness%20Newsletter%20-
%20February%209,%202023%20%28US%20ONLY%29&utm_source=cordial 
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1. Животът с хронична болест и хронична болка е много, много 

по-различен от живота без тях. 

Може би някой ще попита: с какво? Освен всички обичайни 

предизвикателства, с които са свързани ежедневието и живота на всеки и 

които са част от зрелостта, човекът с хронично заболяване и хронична 

болка се тревожи, притиснат от необходимостта непрекъснато да 

интерпретира и да живее в несигурност и неопределеност:  

● поради хроничните болки, които не спират нито за миг с дни, седмици, 

месеци, години. Те само променят силата и интензивността си, но никога 

не изчезват; 

● поради постоянната умора, която изцежда всичките сили; 

● понякога, но достатъчно често, за да бъде пренебрегнато, поради 

гадене,  

● поради главоболие и/или мигрена, предизвиквани от страх, 

притеснения, странични ефекти от приеманите лекарства, дори от това, 

че сме човеци; 

● поради физически ограничения, до които води болестта и болката;  

● поради мозъчната мъгла, която прави когнитивните и менталните 

реакции забавени и не много адекватни; 

● поради трудности със съня;  

● поради приема на лекарства – дали е спазено времето за прием, дали са 

взети точните лекарства в точните количества и т.н.; 

●поради куп нежелани срещи – с лекари, мануален терапевт, масажист, 

физиотерапевт и други представители на медицинските професии; 

● поради отменени планове – невъзможността да се следва обичайния 

или желания ритъм на живот; 

● поради непрекъснатите опити за справяне с очакванията на хората към 

хронично болния човек. 

Всичко това и още много други неща са присъствали в живота ми и 

продължават да присъстват. 

 

2. Битката с една специфична несправедливост.  

Не е справедливо хората да имат същите очаквания към мен, каквито 

биха имали към напълно здрав човек. Но не е и справедливо да нямат 
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такива очаквания. Тогава какво? Границата е много тънка и винаги може 

да бъде стъпкана от нетактични и несъобразителни хора. 

Животът с хронична болест и хронична болка е една безкрайна борба! 

Мнозинството здрави хора са склонни да забравят, и го правят 

непрекъснато, че хроничното заболяване е нещо, с което човек трябва да 

се справя всеки ден, всеки миг от живота си. Така че ако виждате усмивка 

на лицето ми, ако не спирам да се шегувам – понякога грубо и 

недодялано, това съвсем не означава, че не изпитвам болка. И това със 

сигурност не означава, че е нормално да имате същите очаквания към 

мен, каквито бихте имали към един напълно здрав човек. Със сигурност 

не означава, и че трябва да занижите очакванията си към мен. Просто 

вашите очаквания трябва да са съобразени с познатите ви мои 

възможности, с вероятността от изненади от страна на болката и 

болестта, със социалния контекст на предстоящата или вече реализираща 

се ситуация. 

 

3. Ако се забавлявам, това съвсем не означава, че не ме боли. 

През 70-те, 80-те и 90-те години на ХХ век нямаше Facebook, нито 

Instagram, нямаше и интернет. Смеехме се и се виждахме лице в лице. 

Тогава хората не разбираха от снимки, какво правя и как се чувствам. Аз, 

както и всички останали, бяхме на „мегдана“ на обществения поглед и 

мнение. Днес за съжаление този „мегдан“ е виртуализиран. И хората 

оценяват другите, в т.ч. и хронично болните, по една снимка или едно 

кратко клипче. Включват се „автоматите“ на стереотипите и простото 

линейно мислене: „Тя/той изглежда много добре там. Не изглежда така, 

сякаш изпитва някаква болка. Всъщност тя/той е навън и се забавлява! И 

все пак тя/той няма време за мен“.  

Няма такъв човек, който би могъл да разгадае по една снимка колко 

енергия е трябвало да пестя цяла седмица, с какви лекарства е трябвало 

да се натъпча, само и само, за да изляза тази една вечер. Да отида на 

театър, на кино, на опера, в заведение. Няма човек, който може да 

разбере, какви компромиси съм направил със себе си, какви рискове съм 

поел, за да отида и да гледам някакъв филм. Никой не може да разбере 

какъв натиск е упражнило семейството ми върху мен, за да ме измъкне 

навън в опит да се почувствам по-добре? И че през цялото време, докато 
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съм навън, се опитвам свръхсилите си да се избавя и да забравя за 

физическата и емоционалната болка, която изпитвам. Може ли някога 

една снимка да разкаже за борбата, която се крие зад всичко това? Със 

сигурност не! Тогава? 

 

4. Всеки път съм плащал висока цена за това. 

Всеки човек, в т.ч. и аз, обича да навксва пропуснатото. Било чрез 

телефонни разговори, било чрез срещи с важните и значими хора. 

Правил съм го не веднъж. И никой не знае какво ми е коствало това. 

Какви усилия, какво изтощение. За съжаление човекът с хронична болест 

и хронична болка винаги трябва да плаща висока цена за всяко 

забавление, за всяка дейност извън установения ритъм на живот. Ако 

някой може да надникне „зад кулисите“ на „сценичния“ живот, който съм 

бил принуден да водя, може и да разбере, какво ми е коствало всяко 

усилие: да отида на работа, да се забавлявам или нещо друго. Няма как да 

обясня и няма как да разберете, какво означава живот-в-интерпретация. 

Какво означава да планираш едва ли не всеки миг от следващите няколко 

часа. Какво означава да предвидиш всички възможни рискове? И какво 

се случва ако се получи изненада, нещо непредвидено. Ето защо за мен 

хроничната болест и болка винаги са били екзистенциален и културен3 

агресор, който ограбва.  

 

5. Състоянието умора е различна от това да се чувстваш уморен. 

През годините често съм изпадал в състояние на умора. Хроничната 

умора е симптом, който се проявява при много хронични болести и при 

много хора, живеещи с хронична болка. Тя е много по-трудно разбираема 

за здравите хора, отколкото самата болка, защото всеки в крайна сметка е 

изпитвал някаква болка в някакъв момент от живота си, дори и да не е 

била толкова силна и толкова постоянна. Здравите хора обаче не могат да 

проумеят какво е усещането да си изтощен дори след 8, 10 или 12 часа 

                                                           
3 Ивков, Б. (2022) Хроничната болест като културен агресор. 
https://bojidarivkov.wordpress.com/2022/01/11/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b
8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-
%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd-
%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5/ 
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сън. Имало е дни, когато сутрин се събуждам толкова уморен, все едно 

цяла нощ съм прекопавал Витоша. В такива дни съм хапвал нещо леко, за 

да мога да изпия лекарствата си, пиел съм едно кафе с една или две 

цигари и това е „изцеждало“ силите ми. Връщането в леглото не е 

решение, но е неизбежно. И това няма как да бъде обяснено на здрав 

човек, който дори след силна умора, заспива за 6-7 часа здрав сън и след 

това е бодър и силен, както предишния ден. Виждал съм подозрението, 

недоверието в очите и на най-близки хора.  

 

6. Хроничната болест и хроничната болка не са временно 

явление. Те са за целия ми останал живот. 

Няма „лек“ за болестта ми. Нито за болката ми. Те ще присъстват докрая 

на дните ми. Е, тогава не се чудете, че съм се променил, че съм нервен, на 

моменти агресивен – особено ако съм заобиколен с глупост и невежество, 

с парвенющина и лицемерие, че съм разсеян или забравям лесно. И ако 

все пак някой реши да остане около и с мен, първо трябва да се увери, че е 

в състояние да се справи с моите промени в настроението. Трябва и да 

свикне с това, че мога да отменя среща в последния момент. Загубата на 

близки хора и приятели също е част от моя живот. И то не е заради тях, а 

защото или не са ме разбрали, или не са издържали на моите „капризи“.  

 

7. Не искам да бъда нито героизиран, нито съжаляван, нито да 

звуча, сякаш се оплаквам. 

Каквото и да кажа, когато и както и да го кажа, винаги ще има хора, които 

или ще ме героизират (обикновено фалшиво), или ще ме съжаляват, или 

ще смятат, че се оплаквам. При всички тези случаи, с които съм се 

сблъсквал не веднъж през живота си, съм разбирал, че тези люде или 

нищо не са разбрали от това, което съм казал, или изобщо не ги 

интересува казаното от мен, защото те не могат да излязат от света на 

техните нищожни със световна значимост проблеми. За тях други и не 

съществуват. Ето защо никога не влизам в дебат с такива хора. 

Безсмислено е. Само искам да кажа, че всичките им проблеми, колкото и 

да са важни и трудни за решаване, са временни. Хроничната болест и 

хроничната болка генерират проблеми завинаги. Има известна разлика, 

не мислите ли? 
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8. Искам и имам потребност само от малко разбиране и 

приемане. 

Понякога съм изпитвал огромно желание да бъда чут. Да бъда разбран. 

Искам хората да спрат да лицемерничат. Да демонструрат фалшивите си 

„хуманистични“ чувства и емоции. Искам да бъда признат за човешко 

същество, като всички останали. Въпреки болестта, въпреки болката. 

Въпреки функционалните ограничения. Макар и много рядко имам 

потребност да бъда изслушан. И тогава, в края на разказа ми да получа 

една топла, искренна прегръдка. Без думи. Само с човешка топлина. Но, 

това, както можете да се досетите не съм го получил до ден днешен. Може 

би само от двам-трима големи, истински Човеци.  

 

*** 

Е, това е, което исках да ви кажа днес. Малко, но от сърце. И го казах така, 

както мога. Нека този, който може да го каже по-добре, да го направи. Аз 

ще продължа да говоря пишейки, независимо дали има или няма кой да 

ме чуе и да ме чете. Насила мога да взема всичко. Насила не мога да дам 

нищо, дори троха хляб. 

проф. дсн Божидар Ивков 


