
ЗА БОЛКАТА 
 

 

Попадам случайно на книгата на Лукаш Мушял 

„За болката. Пет размишления в търсене на 

автора“1. Заглавието ме „грабва“ и започвам да 

търся интернет книжарница. Искам да прочета 

няколко кратки резюмета за книгата и 

евентуално да си я купя. Всичките ми усилия 

стигат до едно: намирам навсякъде следното 

много кратко представяне на книгата: 

 

„С какъв език говори за болката философията и 

литературата? Възможно ли е човешката болка 

да се изкаже с думи и в каква степен? Мопасан, Шопенхауер, Ницше, 

Валери, Юнгер, Кафка, Гомбрович: седем автора в пет размишления, 

посветени на въпросите за изразимостта на болката в избрани философски 

и литературни текстове, в контекста на секуларизационните процеси през 

ХХ век“. 

 

Имената на тези стари мои „приятели“ от младостта ми, са достатъчна 

гаранция, че книгата си заслужава. Уви, първото издание е изчерпано, а 

второ не се знае дали ще има, или ако има – кога? Затова започвам да търся 

в интернет по-подробно представяне на текста. Уви, попадам само и 

единствено на цитираната малко по-горе кратка анотация, която казва 

почти всичко, т.е. нищо.  

След 2-3 часа търсене попадам на текста на Ришард Кнапек „Анатомия на 

болката“. Прочитам го и възкликвам: „Това е!“. Въпреки опита ми да се 

свържа със сайта ArtPAPIER, на страниците, на който е публикуван текста 

на Кнапек буквално преди година, не получих никакъв отговор на мейла 

си. Тогава реших, че щом този текст е свободно достъпен в интернет, то аз 

мога да го преведа, като спазя правилата на „елементарната“ етика – 

посочвайки автора на текста и източника, от където съм го взел. Нещо, 

което много хора не си правят труда да правят, без да си дават сметка, че 

                                                           
1 Łukasz Musiał. O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora. Wydawnictwo Naukowe 
UAM. Poznań, 2016. 
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по този начин се превръщат в най-обикновени крадци на чужд 

интелектуален труд и плагиати. 

И така, драги ми Читателю, предлагам ти една рецензия на книга, която 

със сигурност е много интересна. Давам си сметка, че тази рецензия не 

може да замести книгата, но все пак ще ти даде известна представа за 

книга, посветена на една твърде сериозна и социално значима тема, 

каквато е болката и/или страданието. 

Приятно четене! 

  



 

3 

АНАТОМИЯ НА БОЛКАТА  

(ЛУКАШ МУШЯЛ: „ЗА БОЛКАТА“) 
Ришард Кнапек2 

 

Рефлексиите за страданието ни спохождат около Великден, като естествен 

елемент на традиционния годишен религиозен цикъл. Това е време, когато 

християнската мисъл ни убеждава, че страданието има смисъл, че ни води 

до нещо, че можем да разчитаме на компенсация, дори на награда. 

Традицията ни уверява, че „Който не е изпитал горчилка нито веднъж, 

няма да изпита сладост на небето“. В миналото понякога се е вярвало, че е 

възможно да се избере „лесен“ път за спасение чрез страдание. Днес 

религиозният човек не търси страданието (това би било гордост от негова 

страна и грях спрямо собственото тяло), но не би могъл да избяга от това, 

което го сполетява. Не може да има съмнение, че болката и тъгата сами ще 

намерят път до него. Същевременно обаче, давам един пример с Исус, 

който се моли в градината с думите „Отче мой, ако е възможно, нека Ме 

отмине тая чаша, обаче не, както Аз искам, а както Ти“3, не ни се натрапва 

героизма, а ни се припомня, че страхът от страданието е напълно човешка 

работа. Страданието, според християнските категории, е не само 

неотменим, но и необходим елемент от нашия живот. Осмисля го, като 

разделя земното време от бъдещото спасение. Свързва страдащия човек с 

неговия страдащ Бог, а с това му носи утешение, от една страна, а от друга 

страна допринася ежедневието на страданието да придобие метафизичен 

характер на жертва. 

Лукаш Мушял в своята работа „За болката. Пет размишления в търсене на 

автора“ ни показва пътя, по който съвременната култура се е отдалечавала 

от този религиозен и метафизичен начин на разбиране на страданието. 

Като се спира в отделните текстове на интелектуалните предложения на 

Ги дьо Мопасан, Артур Шопенхауер, Фридрих Ницше, Пол Валери4, Ернст 

Юнгер5, Франц Кафка и Витолд Гомбрович6, авторът се опитва да разкрие, 

как метафизичното страдание постепенно губи от човешката, физическата 

                                                           
2 Ryszard Knapek (2017) ANATOMIA BÓLU (ŁUKASZ MUSIAŁ: „O BÓLU“), 15 kwietnia 8 
(320) http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=323&artykul=6081, превод 
от полски език: доц. д-р Божидар Ивков 
3 Евангелие от Матей, гл. 26, стих 39. Библия. Издание на Светия Синод, София, 1998. 
4 Пол Валери - френски поет, есеист и философ (30.10.1871 – 20.07.1945) 
5 Ернст Юнгер - немски писател, философ и ентомолог (29.03.1895 – 17.02.1998) 
6 Витолд Гомбрович - полски писател (4.08.1904 – 24.07.1969) 

http://artpapier.com/index.php?page=autorzy&autor=196
http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=323&artykul=6081
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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болка, лишена от смисъл и ценности. Страданието винаги препраща към 

нещо, то е „спрямо нещо“, може да бъде „за нещо“. Болката е „в себе си“ и 

„за себе си“. Това обаче не означава край на размисъла, тъкмо обратното – 

тази невъзпроизводимост на болката води в крайна сметка до това, че тя 

се превръща в предмет на интензивен интелектуален размисъл, както в 

полето на философията, така и на художествената литература7. 

Последната, както пише Мушял, функционализира болката и в известен 

смисъл я отделя от човека. Позволява отдалечаване. Изграждането на 

„теория на болката“ е винаги бягство от самата болка. 

Нека се върнем за момент към религията. На задната корица на книгата се 

казва, че размислите са „в контекста на секуларизационните процеси през 

ХХ век”. Това твърдение – не знам дали е на автора, на редактора или има 

друг източник – „лексикално” и методологично отсъства от съдържанието 

на публикацията, в която понятието „секуларизация8“ отсъства. Липсва 

позоваване на философски или социологически концепции, отнасящи се 

до секуларизацията (изобщо там има малко теория, което решително е в 

полза на книгата, за което ще пиша след малко). Отсъства също голям 

акцент върху свързаното със секуларизацията чувство за загуба или 

освобождаване. Малко се говори, също така, за социалните процеси, а по-

скоро за чувствата на индивида. И все пак това понятие си е на място, 

защото обсъжданите в книгата теории и интелектуални конструкции по 

основен начин илюстрират това, как метафизиката от XIX и XX век се 

оттегля от вижданията за света, от емоциите и от това, как човек се опитва 

да овладее трудностите, с които се сблъсква в своите преживявания, които 

по-рано е овладявала вярата в необходимостта и чувствеността на тези 

преживявания. 

Както самото явление, така и начина на неговото представяне от Мушял са 

далеч от простата, линеарна теза, артикулирана в началото на работата. В 

цялата книга се наблюдава интересна двойственост. По принцип се следва 

определена линия на „развитие“ – от страдание към болка, но това е ясно 

само на равнището на основните категории, характерни за съответните 

                                                           
7 Болката отдавна се е превърнала в предмет на изследване на социология на болката. В 
рамките на тази научна дисциплина вече има множество значими изследвания. 
8 Секуларизация – „Процес, в резултат на който различни области на социалния живот, 
(като образование култура, възпитание, икономика, политика) постепенно се 
освобождават от контрола на християнската религия и стават независими от църковните 
институции“. 
http://rechnik.info/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%
B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F. 
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разглеждани автори. Когато обаче погледът на литературоведа се обръща 

към текста, който често е запис на преживяването на болка или външен 

поглед на човека, изпитващ болка, се разкрива нестабилността и 

процесуалността на промените, завръщанията към това, което е било по-

рано, непрекъснатите бягства в безопасните райони на смисъла. Сякаш 

болката не ни позволява да мислим за себе си, принуждава ни към 

завръщане в по-лесно разбираното страдание. 

„Развитийната линия ” започва с Шопенхауер и неговата „философия на 

страданието”. Страданието, според Мушял, лежи в самия център на 

онтологията на този философ, защото то описва начина да бъдеш в света 

на човека, който още не е открил двойствеността на света и не се е 

освободил от неговата „представяща“ форма. Щастието е само 

негативност, освобождаване. Нашето основно етично задължение е 

съчувствието. На свой ред Ницше хвърля предизвикателство към 

страданието. Новото съзнание е съзнание на свръхчовека, който трябва да 

застане „гол на ръба на пропастта и да се научи да живее без страх“ (с. 48). 

Животът на ръба се основава на непрекъснатото потапяне в страданието и 

болката, за да бъдат отхвърлени и да се завърне още по-силен. Ницше 

отхвърля, също така, съчувствието, което единствено умножава 

непотребните страдания и наранява и двете страни със съжаление. 

Шопенхауер и Ницше, двама философи от ХХ век, не разграничават добре 

– поне на общо равнище – физическата болка и духовното страдание. 

Поредните герои в книгата на Мушял са вече хора на ХХ век, в който 

нямаше по-малко страдание, но в много по-голяма степен донесе 

обикновената, плашеща със своята обичайност болка. Затова трима от най-

важните мислители за Мушял – Валери, Юнгер и Кафка – ги свързва 

известен „хлад на съзнанието ”, беземоционална, лекарска дистанция 

спрямо въпросите на болката, в която се вглеждат по различни начини. 

Пол Валери, пишейки разкази за г-н Тест, провежда литературен 

експеримент за редукция на екзистенциалността до чисто, в някакъв 

смисъл нечовешко съзнание. Тест няма емоции, не се ръководи от 

социални автоматизми, анализира всичко и се опитва да контролира 

всичко. Едва болката го спира, неговата собствена, много силна болестна 

болка. Най-напред виждаме героят мълчащ – болката прекъсва 

интелектуалния процес. По-късно се връща анализа, но той остава 

безсилен спрямо факта, че в момента, когато болката се завръща, всичко 
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друго трябва да отстъпи9. Вече го няма абсолютното съзнание, показва 

авторът на „Вечер с г-н Тест“, което би игнорирало, задържало болката. 

Още по-далеч в анализа на болката се опитва да стигне Ернст Юнгер, 

писател и мислител, и същевременно войник през поразително не-

героичната Първа световна война. Мушял пише за „проект за изследване 

на чистото страдание“ (с. 91). Става дума за създаване на каталог на 

човешкото поведение спрямо болката, за безстрастна хроника на болката. 

Това трябва да бъде защитна реакция на немския писател срещу 

настъпващата механизация на цивилизацията. Там обаче има много 

съмнения, идващи от писателя, от автора на книгата и от нас - читателите. 

Ето защо, според мен, това е най-интересната част от цялата книга, макар 

че едва поредния, последен пълен раздел, концентриращ се преди всичко 

върху „Наказателна колония“, е истинско шоу на интерпретативните 

умения на Мушял. 

В своите телесни вивисекции Кафка се оказва щателен като медицински 

експериментатор, лишен от каквато и да било емоция, садистичен. 

Неговите герои са манекени – нямат в себе си нищо човешко, те са чист 

продукт – експеримент на болката и страданието или механичен обект за 

отвращение от тялото. Мушял избира сред текстовете на Кафка именно 

„Наказателна колония“, защото анализът на болката и страданието там е 

направен най-подробно, при това песента се оказва разказ за това, как 

метафизичния смисъл на страданието остава компроментиран и отива в 

забвение, заедно със стария комендант, неговия верен офицер и тяхната 

чудна машина. Накрая се появява и Гомбрович – по-скоро като 

обобщение, отколкото като поредния автор. Макар че неговата поява в 

книгата е изцяло добре обосновано, то събужда, според мен, известна 

видима липса – ако трябва да се въвежда полски автор, защо не 

Александър Ват10, за когото болката се превръща в последен етап на 

творчеството и биографията и е напълно обосновано включването му? 

„За болката” не е точно научна работа, макар че съдържа всички 

необходими за това елементи. По-точно би било да наречем този текст есе, 

                                                           
9 За тази концепция на Пол Валери научавам едва сега, превеждайки рецензията на 
Кнапел за книгата на Мушял. Тя е много близка до моето схващане, че силната хронична 
физическа болка затваря всички социални светове на човека. Нищо не е в състояние да 
спре това разгръщане и тази способност на болката, дори „чистото съзнание“ на героя 
на Валери. И ако парафразирам една строфа на Пушкин бих казал: На болката всички 
хора са безусловно покорни.  
10 Александер Ват (1.05.1900 – 29.07.1967) – полски писател и поет от кръга на 
футористите. 
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което в някакъв смисъл подсказва подзаглавието (макар и да не съм наясно 

до край, каква връзка има с цялото) и с какво повдига стойността 

(интелектуална, естетическа) на цялата работа. Защото въпреки 

поставената в началото теза и въпреки края, който по принцип 

представлява само обобщение, това са адекватни и интересни 

размишления – по-скоро бележки за бъдеща (не знам дали има такова 

намерение) монография за болката и страданието, отколкото окончателни 

конструкции. И тук не става дума за някакво отслабване на решенията или 

също за недовършени подробности. Като литературовед Мушял много 

добре оперира с фрагментите, цитатите и коментарите. Винаги се старае 

да бъде в рамките на някакъв текст, а не в общите съображения на 

„работата“. Благодарение на това той толкова успешно – понякога 

блестящо – вижда неточности и/или несъответствия в различни решения. 

Книгата напомня и добре конструирана лекция. Мушял не започва от 

средата, както имат обичая да правят херметичните учени, нито от точката, 

в която е завършено изследването. Вместо това всеки пореден раздел 

започва от въвеждането в мисълта на разглеждания автор. Ще отбележа – 

просто и целенасочено въвеждане. Независимо дали става дума за 

философска мисъл или литературен текст, Мушял по много достъпен и 

атрактивен начин, с няколко параграфа, ни включва в кръга на 

„прочелите“. Основният за разсъжденията му проблем – болката, го 

въвежда едва тогава, когато осветли за читателя неговия интелектуален 

контекст. 

На края, известно съмнение, което се отнася не само до книгата на Лукаш 

Мушял, но и до много други текстове, проблематизиращи толкова важни 

въпроси. Става дума за това, доколко трябва да ангажира предмета на 

такъв тип работи. Виждайки безпристрастния поглед на Юнгер върху 

болката, авторът на книгата пита за етичния статус на такъв подход към 

страданието. Това е интересно, защото без да позира, като създател на 

книга за болката, не поставя пред себе си подобна дилема. Нищо не знам 

за преживяванията на самия автор, но знам, че те липсват в текста. Вижда 

се по-скоро известна небрежност, която е показана още на четвърта 

страница на корицата, където е публикувана безгрижна снимка на Мушял, 

усмихнат, лежащ на тревата и видимо щастлив (сякаш след написването 

на книгата за болката).  
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***** 

Искаше ми се да напиша някакъв послеслов на преводача. Но как да 

пишеш за нещо, което не си чел, което познаваш от кратка рецензия. Ето 

защо реших вместо послеслов да напомня няколко цитата от невероятната 

книга на Мелани Търнстром „Хроники на болката. Лечения, митове, 

мистерии, молитви, дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за 

страданието, на ИК „Изток-Запад“, които по един или друг начин са 

свързани, както с рецензията на Кнапек, така и с книгата на Мушял. 

 

***** 

„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“. (с. 25) 

***** 

Както пише Илейн Скари в книгата си „Тялото в болка“, на болката 

напълно й липсва т.нар. обективна корелация – определен обект от 

външния свят, с който да оприличим и свържем вътрешното си състояние. 

Ние все имаме „чувства към някого или нещо, тая любов е от х, този страх 

е от у..., но физическата болка – за разлика от всяко друго съзнателно 

състояние – няма относително съдържание. Тя не е от или към каквото и 

да било“. (с. 27) 

***** 

Изправени пред мистерията на физическата болка, ние „волю-неволю 

влизаме в някакво отделно царство – пише Дейвид Морис в книгата 

„Култура на болката“. – Може дори да се каже, че най-страстното желание 

на всеки пациент, както в Древността, така и днес, е да бъде освободен не 

само от болка, но от нуждата да живее в мистериите й“. (с. 50) 

***** 

Няма какво да се дешифрира – езикът на болката се разтваря в страдание. 

(с. 96) 

***** 

Илейн Скари характеризира болката не само като неподдаваща се на 

описание с думи преживяване, а като направо унищожаващо езиковия 

речник преживяване. „Каквото и да постигне болката, тя го постига 
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отчасти чрез своята несподелимост, демонстрирана в невъзможността да 

се намерят подходящи думи – пише тя, цитирайки прочутото наблюдение 

на Вирджиния Улф: „Англичаните, които могат да изразят мислите на 

Хамлет и трагедията на Лир, нямат думи за треска и главоболие... Щом 

страдалецът започне да описва на лекаря болката в главата си, езикът му 

моментално пресъхва“. (с. 167) 

 

доц. д-р Божидар Ивков 


