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Въведение.  
Предварителна скръб

Очакването изостря сетивата и превръща рождените дни, 
празниците, тържествата и ваканциите в нещо специално. 

За съжаление, по същия начин то може да усили и ефекта на хи-
потетична или реална загуба. Доколкото знам, ние, хората, сме 
единственият вид, който съзнава неизбежността на собствената 
си смърт. Мисълта, че нашите близки и самите ние някой ден ще 
умрем, поражда у нас тревожност. И това може да се случи още 
в ранните етапи на живота ни.

В даден момент от детството ние осъзнаваме, че някой ден 
ще умрем и не само това, но и че нашите близки също ще умрат. 
Това е началото на нашата предварителна скръб – страх от не-
известното, болката, която някой ден ще изпитаме. Темата при-
съства в повечето детски истории и филми, сякаш те архетипно 
ни подготвят за загубата.

– Майката на Бамби е убита! – плачеха малките момичета на 
раменете на бащите си, когато филмът за пръв път излезе на го-
лемия екран.

Това бе и мигът, в който мнозина от онова поколение осъз-
нахме, че и някой наш близък може да умре. Децата ни го разбра-
ха, когато бащата на Симба от Цар Лъв умря. Още на ранна въз-
раст ние инстинктивно предчувстваме, че може да загубим роди-
телите си. Тази мисъл остава в съзнанието ни, но отричането ни 
помага, нашепвайки, че това може да се случи на нечии чужди ро-
дители, на тези на Бамби или Симба например, но не и на нашите.

По-дълбоката предварителна скръб идва години по-късно, 
когато някой наш близък или самите ние се разболеем от смър-
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тоносна болест. В ума ни предварителната скръб е „началото на 
края“. Тогава сякаш започваме да живеем в два свята – сигурния, 
с който сме свикнали, и несигурния, в който ние или нашият 
близък можем да умрем. Изпитваме тъга и подсъзнателна нужда 
да се подготвим психически за смъртта.

Предварителната скръб като цяло е по-тиха от същинската 
скръб след загуба. Тя обикновено не може да се изрази с думи. 
Това е скръб, която пазим за себе си. Не искаме някой да ни се 
меси в нея и почти нямаме нужда да я споделяме. Утеха полу-
чаваме, когато някой просто ни докосне с разбиране по ръка-
та или поседи мълчаливо с нас. При същинската скръб ние се 
фокусираме предимно върху загубите от миналото, докато при 
предварителната скръб се тревожим за загуба, която ни пред-
стои.

Когато наш близък изпадне в предварителна скръб, за да 
се подготви окончателно да напусне този свят, ние преминава-
ме през същото, макар и да не го осъзнаваме. Може да усетим 
странно присвиване в областта на стомаха или болка в сърдеч-
ната област, преди да настъпи смъртта на човека. Ние мислим 
за петте етапа на смъртта, през които ще премине умиращият, 
но много често той ги преживява предварително, преди реално 
да умре. Това важи с особена сила при случаите на тежки и про-
дължителни заболявания. Но дори предварително да сте прежи-
вели някои или всичките пет етапа на скръбта, след същинската 
загуба на вашия близък ще се наложи отново да преминете през 
тях. Предварителната скръб следва свой собствен ход и отнема 
време.

Фред и съпругата му Карън бяха пенсионери от две години 
насам. След пенсионирането те отидоха на круиз и като цяло 
се наслаждаваха на плодовете на труда си. Синът им Джон вече 
беше голям и имаше съпруга. Фред и Карън бяха много задруж-
но и сплотено семейство, което стоически се справяше с всичко. 
Жената на Джон понякога го дразнеше с въпроси от сорта на:

– Твоите близки имат ли изобщо някакви чувства, или само 
изказват мнение за събитията?
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В един момент Фред започна да чувства постоянна умора и 
медицинските изследвания показаха, че има рак на панкреаса и 
му остава по-малко от година живот. Семейството изготви план 
и сложи в ред всичките му дела. Жената на Джон каза на свекър-
ва си:

– Във въздуха цари напрежение. Защо никой не говори за 
това?

– Ще говорим, когато му дойде времето – отвърна свекър-
ва ѝ.

Една неделя Фред и Карън организираха гаражна разпро-
дажба, а Джон и жена му дойдоха да им помогнат. Те и преди 
бяха предприемали подобни инициативи, но този път нещата за 
продаване определено бяха повече. Докато Карън и жената на 
Джон обслужваха клиентите навън, Джон влезе вътре да потър-
си баща си. Видя го да се скита безцелно из къщата.

– Татко, добре ли си? – попита го той.
– Не знам какво трябва да правя – отвърна баща му.
Джон усети тъга зад думите му и му се прииска да го разсее.
– Излез навън и помагай – предложи той.
Докато двамата минаваха през гаража, Фред се спря и се заг-

леда в работния си тезгях. Той обичаше да стои в гаража и да 
поправя неща. Неотдавна двамата със сина му говориха за това 
как Джон всъщност не обича да майстори нищо и за това колко 
много се е променил светът.

– Нещата вече са доста по-евтини, а времето ни е ценно – 
каза тогава Джон. – Човек вече не поправя счупеното, а просто 
си купува ново.

Преди да излязат от гаража, Фред се спря и се вторачи в ин-
струментите си. Джон го наблюдаваше, чудейки се какво ли му 
се върти в ума. Тогава Фред го погледна и каза:

– Ще донесеш ли отпред всички тези инструменти на гараж-
ната разпродажба?

– Татко, сигурен ли си? – попита го Джон.
– Да – отвърна Фред и излезе навън.
Джон започна да събира инструментите от тезгяха, стените 

и чекмеджетата. В главата му нахлуха спомени за това как като 
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дете беше виждал баща си да работи с всеки един от тях. Той се 
натъжи и преди да се усети, стоеше сам в гаража и плачеше.

Баща му влезе, прегърна го и каза:
– Поплачи и вместо нас, сине. Вместо всички нас.
Дори и най-коравото семейство не е имунизирано срещу 

предварителната скръб. Джон просто даваше израз на чувствата, 
които всички изпитваха. Показваше, че човек скърби както след 
загубата на близък, така и преди това.

Предчувстването на загубата е важна част от изживяването 
на тази загуба. Предварителната скръб често е част от проце-
са, през който преминава и самият умиращ. А за онези, които 
остават след него, тя поставя началото на процеса на скърбене. 
Предварителната скръб ни помага да се мобилизираме за онова, 
което ни предстои, но трябва да знаем, че предчувствието често 
може да бъде толкова разтърсващо, колкото и самото събитие.

Да се настроиш предварително за събитието невинаги озна-
чава, че ще бъдеш по-малко уязвим. Предварителната скръб не-
винаги прави процеса на скърбене по-лек или по-кратък. Поня-
кога тя просто ни кара да се чувстваме гузни, че скърбим преди 
реалното настъпване на смъртта. Може да преживеем всички-
те пет етапа на загубата (отричане, гняв, уговаряне, депресия и 
приемане) преди същинската смърт. Понякога изпитваме само 
гняв или отричане. Не всеки човек скърби предварително, но 
ако го прави, със сигурност скръбта му не прилича на тази на 
останалите.

Ние може да скърбим предварително, когато любимият ни 
човек все още не е починал, но състоянието, здравето и качест-
вото на живота му постоянно се влошават. За самия умиращ това 
може да бъде период на тихо отчаяние или откровен гняв, защо-
то например иска да гледа телевизия, но не може сам да си пусне 
телевизора, или е гладен, но не може сам да държи лъжицата.

В това състояние той вижда и усеща по свой собствен на-
чин всичко, което се случва около него. Един човек описа това 
междинно състояние като „нещо, което не отстъпва на смъртта, 
а е дори и по-лошо“. Предчувствието за загубата само по себе си 
е загуба, която също трябва да бъде оплакана. Несигурността e 
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много мъчително състояние. Агония е да виждаш как животът 
си отива или бавно гасне, без да знаеш кога точно ще настъпи 
краят.

В случаите, в които разполагаме с години, за да се подготвим 
за нечия смърт, може да не преминем през етапите на скръбта 
след смъртта на нашия близък. При продължителни заболявания 
като амиотрофична латерална склероза, множествена склероза 
или болест на Алцхаймер ние губим близките си малко по малко, 
в продължение на години, и през това време имаме възможност 
да преживеем всичките пет етапа.

Понякога скръбта идва месеци или години, преди да настъ-
пи смъртта. Тя обаче се различава от същинската скръб, която 
изпитваме след смъртта на нашия близък. За много хора пред-
варителната скръб е просто прелюдия към болезнения процес, 
който ни предстои, двойна мъка, която в крайна сметка ни носи 
изцеление.


