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§ 12. „ВСЕКИ ИЗБОР ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪГЛАСУВАН С 
НЕГО...“.  (ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ХРОНИЧНИТЕ РЕВМАТОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ 
ПРИЗМАТА НА БИОГРАФИЧНИТЕ МИКРОНАРАТИВИ НА 

ЛИЦА С РЕВМАТОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) 
 

доц.д-р Божидар Ивков 
ИИОЗ при БАН,  

секция „Публични политики и социални mромени“ 

  

 
1. Въведение 
Международният ден за борба с артрита е световна инициатива, която обединява 

хората, за да повишават информираността си относно проблемите, породени от 
ревматоидните заболявания. Този ден се отбелязва всяка година на 12 октомври. В тази 
връзка Организацията на пациентите с ревматологични заболявания организира и проведе 
социален експеримент сред членовете на фейсбук групата на организацията. Те бяха 
помолени в периода 13-30 септември включително, да опишат „съвсем накратко – само с 
няколко изречения“, все едно, че обясняват „на някой, който няма никаква представа“ от 
тяхото заболяване, „какво представлява то“.  

Бяха получени 32 отговора, които са обект на изследване в настоящия анализ. 
Разпределението на участниците в експеримента е показано в таблицата по-долу.  

27 от  32 биографични микронаратива са на лица с едни от  най-често срещаните 
ревматоидни заболявания: ревматоиден артрит (РА), анкилозиращ спондилит/болест на 
Бехтерев (АС) и системен лупус ериматозус (СЛЕ). 

4 (12,5%) респонденти са мъже, а 28 (87,5%) – жени. Съотношението мъже-жени с 
ревматоидни заболявания е 1:7, т. е. жените по-често боледуват от  този клас болести 
(според статистиките това съотношение варира от 1:7 до 1:9, като при всяко заболяване то 
е различно). 

Разпределение на респондентите според вида заболяване 
Вид заболяване Брой Относител. 

дял  
1. Болест на Бехтерев (анкилозиращ 

спондилит – АС) (тип: Дегенеративни ставни 
заболявания (артрози) 

9 28,1 

2. Подагра (Кристални артропатии (подагра и 
псевдоподагра) 

1 3,1 

3. Псориатичен артрит (ПсА) (тип: 
Възпалителни ставни заболявания (артрити) 

3 9,4 

4. Ревматоиден артрит (РА) (тип: 
Възпалителни ставни заболявания (артрити) 

8 25,0 

5. Реактивен артрит (тип: Възпалителни 
ставни заболявания (артрити) 

1 3,1 

6. Системен лупус ериматозус (СЛЕ) (тип: 
Системни заболявания на съединителната тъкан 
(колагенози) 

10 31,3 

Общо 32 100,00 
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Тук като обобщаващ термин използвам понятието „ревматоидни заболявания“, 

макар и да не е точно, но е придобило широка популярност. Според МКБ девета и десета 
ревизия става дума за XIII клас болести „Болести на костно-мускулната система и на 
съединителната тъкан“. Р евматоидните заболявания се определят по много начини: 
възпалителни, дегенеративни, хронични, автоимунни, системни…  

Възпалението на ставите и съединителната тъкан често се придружава от различни 
други болести: болести на щитовидната жлеза, витилиго, колит и гастрит, автоимунно 
заболяване на черния дроб, анемии и др. Освен това някои ревматоидни заболявания 
провокират развитието атеросклероза и депресия (Przygodzka 2014). Този „букет“ от 
болести създава множесто здравни, психологически, социални и икономически проблеми 
за хората с ревматоидни заболявания. Наличието на социални бариери от  своя страна 
поражда инвалидност, загуба на работни места, влошаване на качеството на живот, 
понякога изолация и самоизолация.  

Една част от съпътстващите заболявания са присъщи за състоянията, породени от 
ревматоидните болести. Друга, не малка част, са резултат от  лечението – страничните 
ефекти на лекарствата – на възпалителните процеси и хроничната физическа болка.  

За хората с ревматоидни болести най-мъчителни са следните три характеристики: 
те са хронични (продължават през целия живот след появата си), протичат с хронична 
физическа болка с различна сила и сравнително бързо водят до инвалидизация. 

 
2. Методологически и методически основания и предпоставки на анализа 
Съвременната медицина е „глуха“ към екзистенциалните измерения на болестта, а 

това е сериозен проблем „не само етически, но и перформативно“, защото в края на 
крайщата може да се обърне в неефективност на цялостното лечение и да доведе или да 
подпомогне необратимата „хронификация на патологичния процес“253. Днес е известно, 
че съществува огромна разлика между смислите, с които обикновено човек натоварва 
своите увреждания и болести, и интерпретациите, които му предлагат лекарите в рамките 
на лечебния процес. За лекарите болният е онова поле, върху което може и трябва да се 
приложи актуалното медицинско знание. Ето защо е важно ясно да се разграничат 
„наративите“, езикът, системата за обозначение, използвана от лекарите в сравнение с тези 
на пациентите. 

Американският медицински антрополог Артър Клайнмън различава болестта като 
illness и като disease254. Болестта като disease е полето на медицината; обективисткия, 
природонаучен, рационализиран до крайност подход към болестта. Тук индивидуалното, 
екзистенциалното отсъстват. Доминира приетото за норма и патология, онова, което може 
да бъде наблюдавано, измерено, установено с наличните методи и средства. Болестта като 
illness, е сферата на субективните реакции на човека спрямо появилите се „симптоми”; 
сферата на неговите „оценки, преживявания, това е самия живот на болния в условия на 
нарушена функция и ограничаване на възможностите”. Illness е опитът с болестта, „опит, 
който включва класификацията и обяснението на страданието от самите заболели, техните 
опасения и надежди, самолечение, корекция на поведението, в т. ч. и решението за 
обръщане към лекар”. Болестта като illness имплицитно предполага „лични проблеми, 
свързани с функционирането в обществото, загуба на възможности ...”. Именно с 
оплакванията от illness човек отива на лекар и описва „illness на приетия в дадена култура 
език”. Лекарят от  своя страна обаче има професионалната задача „да преведе illness на 

																																																													
253 Лехциер, В. Л . Субективните смисли на болестта: Основни методологически различия и подходи към 
изследването. // Философски алтернативи, 2009, № 3, сс. 126-141. 
254 Kleinman, A. The illness narratives. Suffering, healing, and the human condition. NY, Basic Books, 1988. 
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езика на disease, т. е. на езика на „патологията”, на теоретичното обосноваване на 
възникналите функционални нарушения”255. 

Изследваните тук биографични микронаративи на хора с ревматоидни заболявания 
представят именно техните преживявания и опит с тези заболявания, начините по които 
те ги описват, т.е. имаме работа с болестта като illness. 

Защо микронаративи, а не наративи? Частичен отговор се намира в дефиницията на 
понятието „микронаратив“: 

Биографичният микронаратив представлява кратък, силно символно наситен 
биографичен разказ, тезисно определение и /или оценка на значими за разказвача 
биографични събития по конкретна тема (в нашия случай представяне на ревматоидно 
заболяване на човек, който няма представа от него). За биографичен микронаратив 
може да се говори тогава, когато той е в обем от няколко изречения до 1-1,5 страници 
и съдържа биографично описание, ценностни оценки на биографични събития и разкрива 
придавани смисли и значения на тези събития, определени като конкретно тематично 
поле на наратива. 

Ключовите моменти в биографичния микронаратив в случая са: (1) силно 
концентрирано описание на биографични събития, свързани с болестта и боледуването; 
(2) ценностна оценка на тези събития; (3) разкриване на смисъла и значението, което 
разказвачът придава на тези събития. 

Биографичният микронаратив е много удобен за провеждане на експресни 
качествени социологически изследвания по дадена конкретна тема. Особено, когато 
изследователят не разполага нито с време, нито с финансови средства, за провеждане на 
по-широко мащабно качествено или количествено изследване. Но притежава 
потенциалната възможност да се възползва от всички възможности на социалната мрежа.  

Начинът на анализ на биографичните микронаративи е подобен на начина на 
анализ, предложен в граундед теорията на А. Страус и Барни Глейзър256.  

При разработване на идеята за провеждане на социалния експеримент изхождах от 
следните предпоставки-хипотези: 

(1) За да може всеки респондент да опише с няколко изречения, какво представлява 
неговото заболяване той най-вероятно ще се позове на собствените си преживявания и 
интерпретации на болестта, на смисъла и значението, които й придава, на натрупаното 
знание и опит да се живее с конкретното заболяване. 

(2) Като прави това той вероятно ще се основава, както на бърза историческа 
ретроспекция на боледуването си (личната, пациентската история на болестта), така и на 
оценка на развитието на болестта, последиците за него от нея, на своите преживявания на 
болестта. 

(3) Съзнателно или не той ще кодира в своя разказ онези смисли и значения, които 
придава на болестта и страданието си. 

(4) Разказът най-вероятно ще съдържа ценностни оценки на биографичните 
събития, на самите болест и страдание, както и на опита му да живее в ситуация на 
хронично боледуване. 

(5) Много е вероятно, при натрупване на достатъчен брой биографични наративи 
от поне два-три типа ревматоидни заболявания (при това изследване се получиха данни за 
4 типа от  най-често срещаните – от около 10 типа – ревматоидни болести), да бъде 

																																																													
255 Лехциер, В. Л. Феноменологические основания медицинской антропологии. // Логос , 2010а, No 5 (78), с. 
184-185. 
256 Страусс, А., Дж . Корбин. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и 
техники. М., Эдиториал УРСС, 2001.; Glaser, B., А. Strauss . The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 
Qualitative Research. Transaction Publishers, 2009.; Charmaz, К. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po 
analizie jakościowej. W. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 
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възможно да се изведат общите характеристики, които самите хронично болни приписват 
на ревматоидните заболявания. 

И петте хипотези се потвърдиха. Данните от набраната информация са достоверни 
за социалната категория „лица с ревматоидни заболявания“, но не са представителни нито 
за тази категория, нито за социалната категория „лица с хронични заболявания“. Това 
изисква друг тип социологически изследвания, както и по-широка база данни за 
верификация на получените резултати. 

Използването на биографични микронаративи е добър метод за набиране на 
информация с цел навлизане на изследователя в дълбочина и широчина на изследваните 
предмет и обект на неговия изследователски интерес, както и за формиране на научно 
обсоновани хипотези за по-нататъшните му изследвания. 

 
3. Идентифицирани основни характеристики на хроничните ревматоидни 

заболявания 
Както бе споменато благодарение на биографичните микронаративи стана 

възможно да се идентифицират и отграничат следните общи характеристики на 
хроничните ревматоидни и мускулно-скелетни болести от гледна точка на самите хора с 
подобни заболявания и от  гл.т. на начина, по който те живеят с тези болести, на 
преживяванията и опита им с тях: 

1. Живот с хронична физическа болка; 
2. Наличие на скованост, постепенна загуба на двигателни/функционални 

възможности на тялото  и  снижаване самочувствието, зависещо от физическото 
състояние; 

3. Затруднения, ограничения и/или невъзможност да се извършват присъщи 
ежедневни дейности и да се изпълняват типични социални роли; 

4. Живот в страх, неопределеност и несигурност; 
5. Промяна на (или във) външния вид на тялото; 
6. Странични ефекти от лечението; вторична инвалидизация; 
7. Принудителна промяна на темпа, начина и качеството на живот, обусловен от 

здравето; 
8. Живот в непрекъсната интепретация; 
9. Тялото като нещо външно, отделено от личността; 
10. Поява на психологически дикомфорт, понякога и психични заболявания, 

влошаване на личната самооценка и емоционалната стабилност; 
11. Потребност от чужда помощ, ангажиране на близките; 
12. Инвалидизация и полиморбидност; 
12. Навлизане в нов свят, в нов житейски опит – „Аз не мога“; 
14. Промяна в  количеството и качеството (вида и близостта) на социалните 

контакти с хората от социалното обкръжение на човека с хронично ревматоидно 
заболяване; сблъск с неразбиране; 

15. Самоизолация; 
16. Обедняване и бедност; променя се социалния статус и социалните позиции; 
17. Приемане на болестта. 
Тези общи характеристики се появяват в и са присъщи на почти всеки биографичен 

профил. Те, заедно с други фактори, провокират и конституират различните начини на 
преживяване на болестта и болката и конструират ра зличните, уникални смисли и 
значения, които хората с ревматоидни заболявания придават на болестта, болката и 
боледуването. 

Този списък остава отворен, както за допълване, така и за редактиране на 
отдиференцираните характеристики. Вярно е, че за лекарите, а  и за самите хора с 
ревматоидни болести, една не малка част от  тези характеристики са добре познати. Но 
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така, събрани и – в известна степен систематизирани – те се появяват за първи път, поне 
доколкото на мен ми е известно. Освен това, тези характеристики се отнасят само до един 
клас болести и нямат претенциите да покриват всички хронични заболявания. Те са 
изведени от  биографични наративи на хора, натрупали вече „стаж“ с хроничното 
заболяване. Известно е, че един от основните източници на критика към концепцията на 
М. Бъри за хроничната болест като биографично разрушаване, е свързан с това, че той 
изгражда теорията си на основата на 30 пациентски наратива на лица с ревматоиден 
артрит, които се намират в началото на своя път на живот с ревматоидно заболяване, а 
разпростира заключенията си върху всички хронични заболявания257. Предполага се, че в 
по-късните етапи на болестта същите тези хора е възможно да придават друг – понякога 
коренно различен – смисъл и значение на болестта и боледуването.  

По-надолу ще се опитам да анализирам малко по-подробно по-важжните и значими 
характеристики, които бяха отдиференецирани. 

 
4. Живот с хронична физическа болка 
Според американския литературовед и културолог Дейвид Морис хроничната 

физическа болка е „скрита епидемия“ в живота ни, епидемия, която остава в сянка258. 
„Болката вече не можем да си я  представим във вид на спътник, който се върти около 
болестта – продължава Д. Морис, болката сама се издига в центъра. Самата болест, 
подобно на спътник, започва да се върти около болката”259. С  други думи, болката е 
изменила статуса си – от симптом тя се е превърнала в диагноза. И наистина, мнозинството 
от участниците в експеримента говорят много повече за своите преживявания на и опит с 
хроничната физическа болка, отколкото по същество за болестта си, често поставяйки знак 
на равенство между тях.  

 
„Болестта на Бехтерев е живот с непрекъсната болка, която унищожава 

възможности“ (Б.И., АС). 
„Животът с Лупус е постоянен страх, много болка и скованост“. (Л.М., СЛЕ) 
 
„Като изпитваме остра болка, която е по-малко загадъчна за нас, ние не се потапяме 

в мрачни мисли. Знаем, какво ни очаква и когато болката постепенно отслабва, ние по 
същество се убеждаваме, че нашите очаквания са се оправдали. Хроничната болка 
разрушава всички наши създадени до появата й представи за света...“  

 
„И изведнъж болката ме сковава. Не мога да се справя с елементарни неща, неща, 

за които преди дори не съм предполагала, че могат да са проблем...“ (жена с ПсА) 
 
„...Тя буквално с мъртва хватка се впива в нас и постоянно подвежда всичките ни 

надежди за постепенно подобрение. В крайна сметка, попадаме в свят, изпълнен с тревоги, 
където, както е отбелязала Емили Дикинсън, времето сякаш спира“260.  

 
„Навлизайки в живота ми, болестта донесе със себе си освен болка, физическо и 

психично неразположение...“ (Ж.Ч., СЛЕ) 
 

																																																													
257 Bury, M. The Sociology of Chronic Illness: A Review of Research and Prospects. // Sociology of Health and 
Illness”, 1991, Vol. 13 (4), pp.451-467.; Bury, M. Chronic Illness as Biographical Disruption. // Sociology of Health 
and Illness”, 1982, Vol. 4 (2), pp.167-182.; Skrzypek, M. Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekły. 
Uięcia teoretyczne, ich ewolucja i recepcja. L. Wydawnictwo „KUL”, 2011. 
258 Morris, D. B. The Culture of Pain. Berkeley and Los Angeles; London, University of California Press, 1993. 
259 Цитатите са по: Лехциер 2010a, с. 188-189. 
260 Morris, D. B. The Culture of Pain..., р. 71. 
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„Езикът“ на острата болка, е вика, „езикът“ на хроничната болка, е мълчанието. 
Викът е зов за помощ, като създава интерсубективни връзки, създава някакво съ-общество. 
Мълчанието генерира затворено пространство, изолация, като прави невъзможни 
общуването и взаиморазбирането. По такъв начин, както казва Лехциер, Морис много 
ясно описва феноменологическите трансформации на жизнения свят на човека с хронична 
болка261. „Да си в болка – казва Мелани Търнстром262, е да си сам, то е да си представяш 
как никой друг не разбира света ти“. Защото всъщност болката изобщо не притежава 
обективна корелация (И. Скари – по Ветлесен263), тя  е безобектна, а това означава, че 
езикът е безпомощен „с неговоя стремеж винаги да има обект за всеки езиков знак... На 
елементарно равнище това, което няма обект, не може да бъде изразено в езика“264. И не 
случайно в част от микронаративите болката се споменава като присъствие, като някакво 
обобщение на нещо, което няма обект 

 
„Животът с Лупус е постоянен страх, много болка и скованост“ (Л.М, СЛЕ),  
„Навлизайки в живота ми, болестта донесе със себе си освен болка..., донесе със 

себе си: изолация...“ (Ж.Ч., СЛЕ) 
 
Хроничната физическа болка се появява и като въпрос за смисъла на болката. Ако 

острата болка изпълнява ролята на предупреждение за проблем, за опасност, то  в 
хроничната физическа болка не се открива смисъл. Именно този проблемен характер на 
хроничната болка най-ярко изпъква тогава, когато медицината се оказва безсилна. „Тогава 
научните значения на болката, установявани в лекарския кабинет, вече не удовлетворяват. 
Кабинетът на лекаря като топос на херменевтиката на болката, изместил другите й 
разновидности (например моралната и религиозната), губи своето привилегировано 
положение265.  

Търсенето на смисъл е процес, в който се манифестира амбивалентния характер на 
хроничната болка. Търсенето на причините за това, което се случва („Защо аз?“, „Защо 
точно на мен?“) представлява продължение на самия процес на преживяване на болката. 
На единия полюс е опитът с болката, опит който ни кара да губим себе си, да потъваме в 
болката – тя се натрапва и завладява всичко, целия ни жизнен свят. На другия полюс на 
опита с болката, „стиснатите зъби: съпротивлявайки се на болката“ човек я  търпи, 
изтърпява я  и открива „пропастта, разрива“, който отделя човека от  всичко останало. 
Издържането на болката е „опитът на радикалната индивидуализация“266.  

 
„Безгрижието е само мил спомен от миналото. Всяко действие е премислено и 

съобразено с моментното ми състояние. Неизвестността и  неразбирателството са 
ежедневните ми спътници. Нетолерантността и всички останали неща също...“ (Ж.Ч., 
СЛЕ) 

 
Както казва и В . Лехциер267  амбивалетността на болката може да се опише с 

помоща на опозицията чуждо/свое. Болестта и болката навлизат в човека и се преживяват 
като нещо, което е дошло отвън и което е извън неговата власт да контролира и управлява. 
Те заживяват свой собствен живот, а човек престава да бъде господар в дома си. Пораждат 

																																																													
261 Лехциер, В. Л. Феноменологические основания…, с. 184-185. 
262 Търнстром, М. Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, дневници, мозъчни скенери, 
изцеление и науката за страданието. С., ИК „Изток-Запад“, 2014, с. 27. 
263 Ветлесен, А. Ю. Философия боли. М., Прогресс-Традиция, 2010, с. 20. 
264 Пак там, с. 20. 
265 Лехциер, В. Л. Феноменологические основания…, с. 188-189. 
266 Пак там, с. 191. 
267 Пак там, с. 191-192. 
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се условия за обектно-субектни отношения в рамките на индивида. Тялото – като източник 
на болка и страдание – се превръща в обект за лиността на човека, която изпълнява ролята 
на боледуващия, страдащия от  нашествието субект. Човек изпада в състояние, когато 
мисли: „Аз и моето тяло живеем на различни адреси“. 

Опитът с болката, като самочувствие, открива на самия човек неговата 
индивидуалност, неговата неповторимост – неговата болка е само и единствено негова. Тя 
е трудно споделима и не може да се пренесе на някой друг. Ветлесен подчертава, че 
съществува огромна разлика „...между способността да се изпитва болка като 
общочовешки потенциал (к.м.-Б.И.) и като непосредствено преживявана реалност. 
Второто винаги е  индивидуално и личностно обусловено... Способността да се изпитва 
болка при нас е обща. Но изпитваната болка при всеки е индивидуална, тя  винаги е 
определено събитие в живота на определен човек“268. 

„И изведнъж болката ме сковава. Не мога да се справя с елементарни неща, неща, 
за които преди дори не съм предполагала, че могат да са проблем... Вече има две Аз, 
когато има болка, и когато нямам“ (жена, ПсА). 

„Нямаш сили да стоиш на мивката и една салата да направиш, всичко те боли – 
крака, кръст, ръце. Сядаш и чакаш някой да ти сготви и сложи на масата. Чувстваш се 
зле че не можеш да помогнеш и че нищо не става от теб“ (Д.А., РА). 

„Често ежедневието ми е съпроводено с много болка, болка която обгръща 
цялото ти същество! Трудност е да вършиш елементарни неща без помощ. Помня колко 
плаках, когато за първи път не можех сама да обуя чорапите си!“ (Д.Е., АС) 

 
Една от  най-тежките за преживяване страни на хроничната болка, е нейната 

„способност“ да затваря всички светове (в смисъла, влаган от А. Страус в това понятие) 
на човека, особено когато е много силна. Тя трансформира не само жизнения свят (по А. 
Шютц) на човека, но и всички останали социални светове, като често ги заличава буквално 
от ежедневието на индивида и остават само тя – болката, и желанието му тя  да спре. 
Подобно мнение се споделя от много изследователи (социолози, медицински антрополози, 
философи и културолози) на хроничната болка (А. Ветлесен, Б. Гуд, В. Лехциер, Д. Морис, 
И. Скери, М. Търнстром и др.). „Болката отнема личния свят на страдащите и ги оставя на 
върха на вълшебната планина на самотата и отчаянието“269. 

 
„Не знам къде са децата ми, самата аз не знам къде съм... Душата ми мрази 

тялото. Душата ми мрази денят, не иска да вижда слънцето, не иска смеха на любимите 
хора...“ (Ц.Г., РА). 

 
5. Живот в интерпретация, несигурност и неопределеност 
В книгата си „Стани и ходи“ Ерве Базен, чрез своята полупарализирана млада 

героиня, казва: „Всеки паралитик, който се уважава, си има списък от  хватки и най-
голямото му удоволствие е да намира нови, да усъвършенствува номерата си. Стигаме до 
там, че можем с един поглед да обхванем терена, да го проучим к ато чертеж, да 
отбележим и  най-малката възможна опорна точка, за да намерим най-елегантния, 
което ще рече, най-незабележимия начин да използваме всичките му предимства“ (к.м.-
Б.И.)270. Подобно на героинята на Е. Базен, човекът с ревматоидно заболяване трябва да 
„обхване терена“ и жизнената ситуация, да ги проучи и едва тогава да предприема 
действия. 

																																																													
268 Ветлесен, А. Ю. Философия боли..., с. 42-43. 
269 Търнстром, М. Хроники на болката..., с. 14. 
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„... Напомня ми за ревнив любовник – винаги до мен, винаги тук. Дебнещ и наказващ 
всяко провинение, разбирай несъобразяване с него. Артритът е моят любим, с когото 
всеки миг се борим за надмощие един върху друг... Той завладява, както строг родител. 
Всеки избор трябва да бъде съгласуван с него...“ (А.Б.-Х., РА) 

„Животът ти се обръща на 180 градуса. Постоянно трябва да се съобразяваш с 
това заболяване“ (Л.М., СЛЕ) 

„Всяко действие е премислено и съобразено с моментното ми състояние...“ 
(Ж.Ч., СЛЕ) 

 
При хората с ревматоидни заболявания, както при всички хронично болни, 

болестта се сраства с биографията, принудително структурира битието-в-света, както 
казва Артър Клайнман, като превръща детайлите едва ли не в абсолют. Болестта и най-
вече хроничната болка ги принуждават „постоянно да проследяват и най-малките 
физически процеси и да взимат решения“271 в зависимост от моментното си състояние, от 
протичащите в тялото  изменения – „Всяко действие е премислено и  съобразено с 
моментното ми състояние“, казва млада жена с Лупус. Животът на човека с ревматоидно 
заболяване „е живот-в-интерпретация на своите състояния“ (пак там). Тази интерпретация 
се реализира до голяма степен „посредством ревизия на миналото“ и в контекста на 
актуалните промени, предизвикани от развитието на болестта, посредством „анамнезиса, 
който съвременната медицина властно е редуцирала до кратка терминологическа 
анамнеза“ (пак там). Тези интерпретации носят преимущественно наративен характер, 
дори и тук, в и чрез микронаратива, те имат формата на разкази, макар и силно 
концентрирани, носещи в кодиран вид информацията и историята за „произшествия, 
случаи, събития в собствения им телесен и психически живот“ (пак там). Това, в нашия 
случай, са разкази, които имплицитно търсят, носят и предлагат причини за случващото 
се и анализират последците от него. „Наративът – казва В. Лехциер, е универсален начин 
за придаване на смисъл на опита. Адресати на такива разкази са лекарите, близките, 
колегите по нещастие, накрая, самите създатели на тези наративи, доколкото въпросите 
„какво се случва с мен?”, „какво означава всичко това?”, „какво ще стане сега?” и „как да 
живея с това?” болният по необходимост поставя преди всичко пред с амия себе си. 
Собствено това е и illness, т.е. реалния субективен опит с болестта – за разлика от disease 
като нозологическа биомедицинска единица, обозначаваща болестта като обективно 
явление в природата“272.  

„Болестта... стеснява житейските перспективи. Това е болест, която променя... 
живота ти“ (Б.И., АС) 

„Необяснимите петна по ръцете, когато се изнервиш или си измил една, две чинии 
без ръкавици... Трябва да внимаваш с храната, със слънцето и  дори с емоциите“ (Б.Х., 
СЛЕ) 

И изведнъж болката ме сковава. Не мога да се справя с елементарни неща, неща, 
за които преди дори не съм предполагала, че могат да са проблем... Живота ти е друг, 
няма го веселия човек, вечно тичаш и с няколко дини под една мишница“ (жена ПсА) 

 
„По такъв начин – казва А. Клаймън, пациентите подреждат своето преживяване на 

болестта (това, което то  означава за тях  самите и близките им) като личен наратив. 
Наративът за болестта е история ( в нашия случай обобщена, резюмирана в рамките на 
микронаратива история – б.м.-Б.И.), разказана от  пациента и преразказвана на близките 
му хора, за да се свържат отдалечени едно от друго събития с продължителния период на 

																																																													
271 Лехциер, В. Л. Раненый рассказчик: на пути к нарративной медицине. // Вестник СамГУ. 2010б, № 5 (79), 
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272 Пак там, с. 11. 
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страдание. Линията на сюжета, основните метафори и риторичните средства, от които се 
изгражда наратива за болестта, са взети от  културните и индивидуалните модели на 
организация на преживяванията (това също се израява в силно концентриран и с висока 
степен на кодификация вид – „И изведнъж болката ме сковава. Не мога да се справя с 
елементарни неща, неща, за които преди дори не съм предполагала, че могат да са 
проблем...“, казва жена с псориатичен артрит – б.м.-Б.И.) по такъв начин, че те да 
притежават значение, а също и за ефективно предаване на тези значения (к.м.-Б.И.)... 
Личният (микро)наратив не просто отразява преживяването на болестта, а по-скоро внася 
свой принос в преживяването на симптомите и болевите усещания”273. 

На основата на микронаративите, на моите лични наблюдения на терен, на 
многобройните ми разговори с хора с ревматоидни заболявания, както и на 
автоетнограския ми опит на живот с такова заболяване и хронична болка в продължение 
на повече от 45 години, мога да обобщя интерпретативната работа (траектория на болестта 
според терминологията на А. Страус) на човека с ревматоидно заболяване по следния 
начин: 

(1) оценка на моментното здравословно състояние и тенденциите на развитието му; 
(2) оценка на риска – доколко е вероятно да се влоши здравословното състояние в 

хода на извършване на дадена дейност или действия; 
(3) приблизителна оценка на времето, за реализиране на определени, най-често 

близки във времева перспектива, действия с оглед на постигане на определена цел; 
(4) приблизителна оценка на необходимитие усилия и съпоставянето им с 

наличните сили и възможности за действие; 
(5) оценка на потенциалните физически и социални бариери, с които е възможно 

и/или вероятно да се сблъска човек, докато извършва дадена дейност или действия. 
Това, разбира се, е хипотеза, която предстои да бъде верифицирана. 
 

*** 
Мнозинството ревматоидни заболявания притежават една особеност, която за 

много хора е може би най-сериозния, дори ужасяващ проблем – тяхното променливо и 
непредсказуемо развитие. Човекът с ревматоидно заболяване обикновенно не е ситурен 
дали в следващия момент, поради неразбираеми за него причини, болестта няма да 
възобнови своите атаки. Не е сигурен дали и кога, с каква сила, болката ще се завърне и 
ще го „извади от  строя“. Животът с ревматоидно заболяване е живот в условия на 
несигурност и неопределеност, които пораждат страх. 

 
„Лупусът ( SLE) е коварно автоимунно заболяване с много лица. Хората с лупус 

живеят в постоянен страх кога болестта ще се активира отново и кой орган ще атакува 
този път: бъбреци, сърце, бял дроб, черен дроб и  кои кръвни показатели ще са извън 
норма. Животът с Лупус е постоянен страх, много болка и скованост“ (Л.М., СЛЕ) 

 
А страхът и неопределеността пораждат страхови психози и паник атаки. Този 

страх, несигурността и неопределеността се коренят и в непозната и загъдчна природа на 
хроничната болка. Мелани Търнсторм казва: „В „Културата на болката“ Дейвид Морис 
пише, че болката по самото си естество е забулена, защото за лекаря тя  е загадка, но за 
пациента е мистерия и то  в древния смисъл на думата – истина, нарочно недостъпна за 
човешкото разбиране, отказваща да разкрие всеки квант на тъмнината си: „пейзаж, в който 
нищо не изглежда напълно познато и където дори и познатото изглежда тайнствено 
странно“274. 

																																																													
273 Цитат по: Лехциер 2010б, с. 11. 
274 Търнстром, М. Хроники на болката..., с. 25. 



111	
	

Този страх е напълно оправдан, защото всяко следващо активизиране на болестта 
може да доведе до засягане на други, до този момент здрави, стави (при болестта на 
Бехтерев, ревматоидния и псориатричния артрити), или органи (при Лупус). Постоянният 
живот в несигурност представлява живот в условията на непрекъснат стрес, независимо 
дали това се осъзнава или не, което е сероизна предпоставка за поява на различни по вид 
и сила психични проблеми, т.е. ревматоидните заболявания и особено хроничната болка 
често „атакуват“ психичното здраве на човека. 

 
„Навлизайки в живота ми, болестта... донесе със себе си: изолация, страх, 

несигурност, които преобърнаха ежедневието ми“ (Ж.Ч., СЛЕ). 
„От тази неизвестност се отключиха паник атаките“ (А., СЛЕ) 
 
„Когато болката постоянства, биологическата болест се превръща в лично 

страдание. То променя човешката личност, а промененият човек интерпретира болестта в 
контекстта на собствения си живот, опит, личност и темперамент. Умът му бъка от 
асоциации – лични, ситуационни, културни и исторически... Продължителната болка е 
най-плодовита на метафори. Както всеки знае, болката никога просто не „боли“. Тя 
обижда, озадачава, пречи, измества, унищожава. Държи на отговор, но такъв няма“275. 

 
6. Инвалидизация 
Ревматоидните заболявания, чрез хроничната болка затрудняват, ограничават или 

– на по-късните етапи от развитието на болестта – правят невъзможно извършването на 
ежедневни действия и дейности и изпълнението на типични за даден човек социални роли. 
С други думи, инвалидизират го. При най-разпространените ревматоидни заболявания – 
ревматоидния артрит (РА) и анкилозиращия спондилит (АС) инвалидността настъпва в 
рамките на 5 до 10 години след манифестацията на първите симптоми на болестта, особено 
в случаите когато няма своевременна диагноза и подходящо лечение.  

Е. Хусерл, в „Картезиански медитации” пише: „Аз, благодарение на свободното 
изменение на своите двигателни усещания, особено на тези при придвижване, мога така 
да променям своето положение, че съм способен да превърна всяко Там в някакво Тук, т.е. 
мога телесно да заема всяко място в пространството”276. Според Лехциер277 именно това 
„свободно изменение на двигателните усещания” е „негласната кинестетическа 
предпоставка на цялата хусерлова конструкция на опита на апрезентация...“. Ако обаче 
изменението на двигателните усещания в човека е затруднено, ограничено или дори 
невъзмножно, то  тези кинестетически проблеми и/или невъзможности (особено 
вродените), най-често затварят човек в неговото „Тук“, нарушават или п равят 
„невъзможна обратимостта на перспективите Тук и Там“278 и тогава се изправяме пред 
коренно различна интерсубективност. 

Същите тези въпроси, продължава руския философ, се откриват и при А. Шютц, за 
когото ядрото на реалността в преживяванията на индивида представлява светът в 
неговата достижимост. Заедно „със света, намиращ се за индивида в актуална 
достижимост (hic), съществува свят, както пише Шюц, в потенциална достижимост (illic). 
Две зони на потенциалност, коренящи се в миналото и бъдещето“279. Известно е, че като 
следва Хусерл, Шютц се основава върху ретенциите и протенциите, организирани 
съотвено върху идеализациите „аз мога да направя това отново” („светът в пределите на 
																																																													
275 Търнстром, М. Хроники на болката..., с. 26. 
276 Гуссерль, Э. Собрание сочинений. Т. 4. Картезианские медитации. М. Дом интеллектуальной книги, 2010, 
с. 104. 
277 Лехциер, В. Л. Феноменологические основания…, с. 186. 
278 Лехциер, В. Л. Феноменологические основания…, с. 186. 
279 Пак там, с. 186. 
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възстановената достижимост”) и идеализациите „и т.н. и др.п.” („светът в пределите на 
постижимата достижимост”)280. Какво се случва обаче, когато светът никога повече не 
може да бъде върнат обратно в предишната зона на достижимост? Какво следва, ако 
структурата „аз мога да направя това отново” повече не сработва? Как се приема, 
преживява и осмисля необратимостта? В какво се превръща жизнения свят на човека, при 
който изведнъж априорният опит „аз мога” се оказва вторичен, подчинен на априорния 
опит „аз не мога”, а структурата „и т.н. и др.п.” просто вече почти не може да се случи? 
Всъщност този преход е преход от  жизнения свят на здравия човек към света на 
инвалидността. 

 
И изведнъж болката ме сковава. Не мога да се справя с елементарни неща, неща, 

за които преди дори не съм предполагала, че могат да са проблем. Не мога да се изправя 
сутрин от леглото... бавно се опитвам да стана, опитвам се да се подпра на ръцете, 
които сякаш не ме слушат... Трудно е да стоя права... Мия си зъбите, колко е трудно да 
държиш четката за зъби... Ами кафето, трудно е да вдигна чашата си със сутрешното 
кафе, да си отворя бутилка с минерална вода, трябва ми помощ... Тръгвам на работа, 
трябва да си закопчая сандалите, не мога ... В кухнята съм, искам да готвя, трудно ми е 
да държа ножа, а трябва да нарежа продуктите, плаче ми се от безсилие. Отивам да 
седна на най-близкия стол и това е трудно. Трудно е както сядането, така и ставането... 
(жена с ПсА) 

 
Единствено Мерло-Понти сред философите-феноменолози е отделял много 

внимание на опита с болестта. Основната идея на Мерло-Понти, основана на богат 
емпиричен материал, е, че съзнанието „в своя източник, не е „аз мисля“, а „аз мога“281, че 
„двигателната интенционалност” (или „двигателния проект”, Bewegungsentwurf) е на 
първичните представи, че тя  снема алтернативата съзнание/тяло, че телесната схема е 
основана на феноменалното тяло, а не на обективното и т.н. „Патологичното нарушение 
на редица телесни функции за Мерло-Понти е тази феноменологическа ситуация, в която 
тялото по очевиден начин показва себе си като практическо битие в света, в крайна сметка 
като съществуване“282. 

Дрю Ледер прави много важен извод: „... феноменологически... всяко „аз мога” 
става видно само в ситуация на „аз не мога”. Това, което можем, не заблеязваме в 
ежедневието си, но в мига, в който нашите възможности се ограничиват и почувстваме 
някакво не-можене, едва тогава започваме истински да осъзнаваме „аз мога”283. Именно в 
основите на тази ситуация се коренят и едни от  основните причини за конфликт на 
интерпретациите (неразбирането) между човека с инвалидност, с хронично заболяване и 
изпитващ хронична физическа болка, човекът, който „не-може“ и здравият човек, който 
„може“. В  биографичните микронаративи на хората с ревматоидни заболявания 
проблемът с „аз не мога“ се среща често. Изворът на този феномен е в болестта и 
хроничната болка, които постепенно (понякога много бързо) пораждат и налагат 
функционални дефицити, които трудно се компенсират в ежедневието поради 
въздействието на редица социални, психологически, културни и икономически фактори. 
Процесът на инвалидизация всъщност е еднопосочната виза за света на болката, болестта 
и боледуването, за света на „аз не мога“. 

 

																																																													
280 Щюц, А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М. Изд. „Российская политическая энциклопедия“, 2004, 
с. 419. 
281 Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. Спб., 1999, с. 185. 
282 Лехциер, В. Л. Феноменологические основания…, с. 187. 
283 Leder, D. The Absent Body. Chicago and London, University of Chicago Press, 2009, р. 89. 
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7. Ревматоидните заболявания и хроничната болка като биографично 
разрушаване  и траектория на страданието 

От казаното до тук става ясно, че хроничните ревматоидни заболявания са 
феномен, който променя физическото тяло на човека, от една страна, а от друга страна и, 
„чрез т ялото и телесно опосредените социални интеракции“284, който оказва много 
дълбоко и всеобхватно влияние върху биографията и индивидуалната идентичност на 
човека. Изучаването и натрупването на знание за значенията, които хората с ревматоидни 
заболявания придават на болестта и боледуването, на хроничната физическа болка, е от 
първостепенно значение за разбирането на работата (по А. Страус), на действията, 
предприемани от хората в ситуации на боледуване и на живот с хронична болест и болка 
(траектория на болестта, по А. Страус).  

Важно е да се отбележи, че тези значения имат контекстуален характер, което 
означава, че „остават под влиянието на контекстта, конституиран в значителна степен от 
личната биография на болния..., или произхождат и формират като последица сблъсък 
между „структурите на ежедневния живот на болния“285. 

В основата на концепцията си М. Бъри поставя концепцията А. Гидънс за 
„критична ситуация“, в която много важен източник на знание за „ежедневните ситуации“, 
които имат място в „рутинните сценарии/обстоятелства, е анлизът на такива ситуации, в 
които тези обстоятелства остават радикално объркани“286. Според Бъри хроничното 
заболяване може да се разглежда с категориите на „критична ситуация“ или биографично 
разрушаване.  

Хроничните ревматоидни болести и придружаващата ги хронична физическа болка 
могат да се разглежда като форма на преживяване, в която „ежедневния живот и неговите 
основни форми на знание, са разбити“287, познатият свят на човека е унищожен, а болестта 
и болката повличат след себе си принудителната необходимост от  опознаване на 
„световете на болката и страданието“288.  

И така М. Бъри разглежда три аспекта на разрушение при развитието на хронично 
заболяване: 

(1) „разрушаване на изградените повседневни предположения и поведения; 
нарушаване границите на здравия смисъл“; 

(2) настъпват и съществуват по-дълбоки разрушения в „обяснителните системи, 
обикновено използвани от  хората“, предизвикани от  натрапената необходимост от  и 
включващи „фундаменталното преразглеждане на предишната биография на човека и  
концепцията за себе си“;  

(3) „отговор на разрушението, включващо мобилизация на ресурсите при сблъсък 
с изменена ситуация“289. 

Трябва да се има предвид, че процесите на биографично разрушаване се провокират 
основно от  ревматоидната болест – като нозологична единица и агресивност на 
възпалителния процес, и силата на изпитваната болка. Успоредно с това тук влияние 
оказват и множество други, контекстуални, фактори – възраст, пол, социално-
икономически статус, достъп до здравни услуги, ценностна йерархия, структура на 
личността, сила и адекватност на самооценката и т.н. 

В своите изследвания на хроничното заболяване и траекторията на болестта 
Анселм Страус e показал, че „отеглянето от  социалните отношения и нарастването на 

																																																													
284 Skrzypek, M. Perspektywa chorego..., s. 179. 
285 Цитат по: Skrzypek M. Perspektywa chorego..., s. 179. 
286 Bury, M. Chronic Illness as..., р. 169. 
287 Пак там, с. 169. 
288 Пак там, с. 169. 
289 Пак там, с. 169-170. 
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социалната изолация, са главните особености на хроничната болест“290. Това е вярно, но 
поне според мен тук трябва да се добави, като друга особеност, основната причина за това: 
принудителното навлизане в света „аз не мога“, т.е. отпадането (с различна скорост във 
времето) на възможностите да се извършват ежедневни дейности. 

Много близо, струва ми се, до концепцията за биографичното разрушаване, е т.нар. 
биографична социология на Фр . Шютце и по-специално концепцията за траектория на 
стрданието. Шютце отграничава четири основни структури на биографичните процеси.  

(1). Биографични планове (или схеми) за действие (Biographical action schemes, 
Biographische Handlungsschemata). Индивидът изгражда и се опитва да реализира личен 
план, с неговия живот, като планът е свързан с идентичността му; 

 
„... открих Автоимунния протокол - АИП - режим на хранене и на живот, който, 

ако се спазва строго довежда повечето хора до ремисия. Така стана и  при  мен... да 
живееш с такава болест е тежко, на моменти е като проклятие...“ (И.С., Болест на 
Вегенр) 

„Трябва да внимаваш с храната, със слънцето и дори с емоциите.“ (Б.Х., Лупус) 
„Всеки избор трябва да бъде съгласуван с него...“ (А.Б.-Х., РА) 
 
(2). Институционални образци за протичане на живота (Institutionalized 

schedules for organizing biographies, Institutionalles Ablaufsmuster der Lebensgeschichte). 
Действията на индивида са подчинени на определени институционални норми и 
очаквания, модели. Те се превръщат в основна структура в ориентацията на биографията 
на индивида. 

В много от  биографичните микронаративи се споменава за ролята на 
традиционната и алтернативната медицина в процеса на борба с болестта и хроничната 
болка. Именно в тази посока трябва да се търсят тези институционални образци, особено 
като се вземе предвид, че хроничното ревматоидно заболяване принуждава човекът 
непрекъснато да следи своето състояние; 

(3). Траектория (Trajectory, Verlaufskurven). Това е една от най-важните структури 
на биографичните процеси. Тя е свързана с „овладяването” на житейската ситуация на 
индивида от  външни, независещи от  собствения му контрол обстоятелства и събития. 
Външно детерминираното и независещо от  волята на индивида протичане на 
биографичните събития съответства на принципа на преживяванията. Тук се говори за 
биографични ситуации, в които индивидът е подложен на много силно влияние на външни 
сили, които не зависят от неговата интенция, от неговите намерения, воля и т.н. и които 
водят до прогресивно свиване на възможностите му за свободно действие. Това са 
биографични ситуации, в които се разгръща дестабилизация на цялостната биография, 
аномия и хаос в живота. Това са процеси на страдание.  

Всичко посочени до тук цитати от биографичните микронаративи показват пряко 
или косвено именно тези процеси. Струва ми се, че принудителното и трайно навлизане в 
траектория на страданието, породена от хроничното заболяване и хроничната физическа 
болка, са много близки до идеите на М. Бъри за биографично разрушаване; 

(4). Промени (Metamorphoses, Wandlungsprozesse)291. Тук биографичният процес се 
насочва към промяна на идентичността. 

 

																																																													
290 Skrzypek M. Perspektywa chorego..., s. 179; Strauss, A. L. Chronić Illness and the Quality of Life, St Louis, 
Mosby, 1975. 
291 По-подробно за биографичната социология на Фр. Шютце и структурите на биографичните процеси, виж: 
Ивков 2010. 



115	
	

„С течение на времето и  с голямата подкрепа на моят съпруг, децата ми и 
лекуващият ми лекар се научих да живея с болестта си...“ (С.К., РА) 

„Но не само заболяването променя нас ами и ние променяме него, с позитивност, 
с енергия, с непобедим дух! Всеки има своите лоши дни в които губи сила да се бори! Но 
трябва да намери своята мотивация! При мен тя е в очите на малката ми дъщеря, която 
ме буди с думите ,,мамо, ставай да танцуваме!“ Ако тялото ни не може да танцува, 
поне нека душата ни го прави!“ (Д.Е., АС) 

 
8. Заключение 
Идентификацията на основните характеристики на ревматоидните заболявания 

позволява да се очертаят възможно най-широките рамки на проблемните интерпретации 
на живота с хронична болест и в хронична болка, на жизнените и/или социалните светове 
на хроничната болест, боледуването, хроничната болка и страданието.  

Всяка една характеристика има възможност да се разглежда и като фактор, влияещ 
както върху преживяванията на човека с ревматоидно заболяване, така и върху неговите 
културно обусловени смисли и значения, които той придава на своите болест, боледуване, 
болка, биография, жизнен и/или социален свят и т.н. 

Тези характеристики-фактори могат да се разглеждат и като сложна система, 
сложна структура, която поражда принудително опита „аз не мога“. От своя страна този 
факт разкрива имплицитно съдържащата се в системата възможност да се търси 
вътрешната субординация, координация и взаимодействия между характеристиките-
фактори и влиянието, както на отделна характеристика, така и на цялата система върху 
преживяванията на човека с ревматоидно заболяване, върху неговата биография и 
идентичност. Това позволява не само по-задълбоченото изучаване  на наративите от типа 
„illness“, но и по-всестранното разбиране на смисъла и значенията, които хората с 
ревматоидни за болявания придават на болестта, болката и страданието си, на тяхната 
променяща се биография и идентичност. 

Така се създават условия за по-добро разбиране на човека с ревматоидно 
заболяване, както и за създаване на по-адекватни на потребностите му публични полтики. 
И още нещо, може би най-важно, това разбиране е от  изключителна важност за 
елиминиране или поне сериозно редуциране на конфликта на интерпретациите в 
отношенията лекар-пациент, а от  тук и за повишаване на ефективността на цялостното 
лечение. 
 
  


