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КРАТКО ПРЕДИСЛОВИЕ 

Наскоро на своята фейсбук стена публикувах снимка от корицата на книгата 

на д-р Кирил Чолаков „Болката“, издадена през 1945. 

Първоначално мислех да прочета книгата и след това да я представя, но още 

с първите редове разбрах, че тя не се нуждае от подобен род представяне. Самият 

текст „плаче“ сам да говори за себе си, сам да се представи. И затова реших, в знак 

на уважение, а и като своеобразно „пробуждане“ на паметта за този голям 

български учен, да оставя книгата сама да заговори на читателя. И това, струва 

ми се е най-правилно, заради самия й език – чист, кристално чист, ясен, на 

отделни места може би малко странен или смешноват от позицията на днешния 

състояние на българския език, но въпреки това разбираем и приятен като ромона 

на пролетен ручей. 

Книгата отразява равнището на знанията за болката през 40-те години на 

ХХ век. Не съм медик и не се наемам да обяснявам кое и доколко е остаряло като 

разбиране, кое е отхвърлено и кое се е запазило до ден днешен. Това е работа на 

историците на медицината.  

Моята задача тук е далеч по-скромна. Да напомня за един велик и забравен 

българин и „да дам думата“ на една негова книга – „Болката“, което в някаква 

степен може да се разглежда и като нейно ново „раждане“. 

Кой е д-р Кирил Чолаков? 

Проф. д-р Кирил Маринов Чолаков (20.01.1897-

23.10.1963) е роден в град Русе, в семейство на търговци. 

Известен български психиатър, учен и педагог, той е 

създател на т.нар. метод на „психофизиологична 

декапсулация“. Освен известен психиатър, д-р Чолаков 

е редовен сътрудник на списание „Философски 

преглед“ и разпространител на фройдизма в България 

през 20-те и 30-те години на ХХ век. Създател и издател 

на списание „Душевно здраве“. 

Автор е на над 200 научни статии, 12 монографии 

и др. Той е и един от „голямата четворка“ клиницисти, 

учени и преподаватели, заедно с проф. Никола 

Шипковенски, проф. Емануил Шаранков и акад. Георги Узунов, създали 

собствени научни школи.  

Книгата „Болката“ сякаш стои встрани от неговата научна дейност, но още 

в предговора проф. Чолаков отбелязва, че това е въпрос, който го занимава от 

близо 20 години. 

Какъв човек е бил д-р Чолаков се вижда от запазен спомен на негов студент 

и от вицовете, които са се разказвали за него. 
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„Преподаваше психиатрия в МУ – Пловдив. Тази медицинска дисциплина 

ни се струваше и тайнствена, и сложна, защото тя се занимаваше с душите на 

хората, макар че преподавателите по марксизъм казваха, че няма душа. 

От всичко най-загадъчна ми беше хипнозата, която понякога проф. Чолаков 

демонстрираше по време на лекция. 

Беше завършил психология и медицина, а и природните му дадености го 

правеха прекрасен лектор. По време на лекция се разхождаше по катедрата, леко 

приведен, със син халат, под който се показваше бялата манта. Притежаваше 

прекрасно чувство за фин хумор, с което правеше лекциите си интересни, 

приятни и занимателни. Може би по тази причина още от първи и втори курс 

посещавах неговите лекции, които изнасяше в следобедно време в по-късно 

откритата клиника по патологична бременност. 

Тези лекции се посещаваха не само от студенти медици, но и от много 

лекари“. 

А ето и два вица за проф. Чолаков. 

„На изпит по психиатрия студент говори невероятни неща. 

Проф. Чолаков го прекъсва и казва: 

– Колега, то глупостта е божи дар, но недейте да злоупотребявате с него!… 

* * * 

Проф. Чолаков минава на визитация в клиниката по психиатрия. Разпитват 

болен, който е с много ограничена памет. 

Лекуващият лекар задава въпроси от различно естество, но той не си спомня 

нищо. 

– Как се казва съпругата ви? 

– Не знам… 

– А женен ли сте? – задава по-елементарен въпрос лекарят. 

– Не знам – е пак отговорът на болния. 

Проф. Чолаков се обръща към придружаващата го група асистенти и 

студенти и сякаш пита: 

– То това за помнене ли е?“ 

(Асклепий се смее. Избрани анекдоти и вицове за лекари и пациенти. Събрал, 

обработил и подредил проф. д-р Н. ЗАПРЯНОВ, дмн. Пловдив, 2014) 

 

*** 

Тук публикувам предговора, първата и последните части на книгата. Правя 

го не само от уважение към големия учен, но и за да покажа на някои съвременни 

философи и социолози, че натруфената с чуждици, усложнена до крайност, 

научна писмовност не прави текстовете им по-научни, а по-неразбираеми – 

понякога и за самите тях. Езикът на д-р Чолаков съдържа научни термини само 

и единствено там, където това е абсолютно необходимо и неизбежно. Яснотата и 
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разбираемостта на писаното му слово по никакъв начин не прави труда по-слабо 

научен или с по-малки достойнства. 

Да пишеш сложно и неясно не е белег за научност, а по-скоро сигурен знак, 

че този който пише сам не познава и не разбира предмета и обекта на своето 

изследване. Но глупостта и нарцисизма са дарове от бога и не малко хора 

злоупотребяват с тях. 

Приятно четене! 
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ПРЕДГОВОР 

Редно е, след като протекат двадесетина години в дирене, съмнения и 

домогвания до някои постижения, да се хвърли поглед върху изминатия път и 

при вече значително напластения опит да се преоцени намереното, да се 

изостави негодното, да се разграничи нетрайното от трайното, да се утвърди 

ценното и да се попълнят празнотите с нови и проверени придобивки. Това важи 

още повече за области, как- вито са неврологията и психиатрията както и за 

всички други гранични на тях области, дето през последните две-три десе-

тилетия много старо се изоставя и много ново се прибавя. 

Проблемите около болката ни занимават отдавна. През 1929 г. излезе 

първата ни работа върху болежността („Психо-физиология и патология на 

болката“, в „Медицинско списание“, XIII, 9), дето основните мисли донякъде се 

отклоняваха от преобладаващите тогава и до днес схващания. Поправяйки някои 

допуснати по-рано неточности и грешки, ние и досега намираме, че не се налага 

да променим основното гледище, което още навремето застъпихме относно 

психофизиологичната същина на болката. От една страна набраният клиничен 

опит и от друга нови наблюдения и изучвания, критично съпоставени с по-нови 

съобщения в книжнината, ни доведоха до множество данни, които само 

утвърждават правилността на нашето първоначално схващане. 

И днес както тогава продължаваме да мислим, че в психиатрията, дето това 

за всеки непредубедено мислещ научен работник е явно, а също и в 

неврологията, дето това по-малко се хвърля в очи, психологични проучвания, 

наред с всички други методи на соматични изследвания, се явяват неизбежни 

предпоставки както за по-задълбочено и по-цялостно разбиране на клиничните 

факти така и за възмогване до по-ползотворни лечебни възможности. Това 

схващане закрепна повече, когато се занимахме с някои основни въпроси около 

тъй наречените локализации в мозъка („Центровете на възприятията и 

представите“, 1933). Ала убеждението ни в тази посока стана още по-твърдо, 

откакто наново подхванахме изучаването на болката. За нас остава непоклатима 

истина, че Психологичният подстъп както в психиатрията така не малко и в 

неврологията разкрива, ако не по-широки, то поне толкова богати възможности, 

колкото ни разкриват и всички други методи. Смятаме, че предлаганият труд се 

явява като още един опит да докаже това. 

София, 1945. 
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1. ЗНАЧЕНИЕ НА БОЛКАТА 

Няма съмнение, че болката има важна биологична служба в живота на 

човешкия организъм. Тя се явява като п р е ду п ре д ит е л  там, дето някакъв 

външен или вътрешен раздраз заплашва жизненото равновесие. 

Заедно с развоя на сетивността у организмите се е развивала и болежността. 

Тя се е предавала от организми с по- просто устроена на организми с по-сложно 

устроена нервна система като една от първите психофизиологични придобивки 

за защита от вредни раздрази въпреки същевремено развиващите се други 

възможности за защита, каквито дава напр. мозъкът на по-вишите гръбначни 

животни и на човека. Възприемайки окръжаващата действителност чрез 

функционните отправления на своя мозък вишите организми са добивали 

възможност да реагират на заплахите по-целесъобразно, отколкото това е 

ставало при по-нишите организми под влияние предимно на първичните 

придружавани от болка сетивности, наречени от Хед протопатични. 

Защитни движения, които наблюдаваме у животни с още неразвит 

неенцефалон и които произлизат под влияние на сетивни раздрази включително 

и на тъй наречените „болежни", можем да приемем само като рефлексни прояви, 

чийто център следва да дирим в таламуса. В подобни случаи нямаме никакво 

основание да приемем, че при тези защитни движения участва някаква 

душевност. Следователно тогава още по-малко би могло да се приеме, че 

защитните движения се извършват „целесъобразно“. Защото за целесъобразност 

можем да говорим само там, дето има на лице душевност, поставяща си защитни 

цели. Това имено е неприемливо за животни лишени от достатъчно развит 

неенцефалон. 

Не ще и съмнение, че по-късно, когато вече има на лице неенцефалон, 

болежността заедно с всички други сетивни раздрази губи в значителна мяра 

значението си на първичен предупредител при защитата на вишите организми. 

Тук вече неенцефалонът с неговите психофункции поема голяма част от 

целесъобразната защита. Разбира се, като част от условията за психобиологично 

очертаване на целесъобразно поставена защита, при вишите организми участват 

както всички различни сетивни области така и самата болежност, но загубила 

вече много от своята първична защитна служба. 

Болката е сляпо защитно средство на организма. Поради това често 

наблюдаваме нецелесъобразна поява, ненужна продължителност и вредна сила 

на болежността, както уместно се изтъква това особно от Х о х е .  Така напр. 

мъчителните невралгии в доста случаи отежняват оздравителния процес, като 

изтощават организма, вместо само да го предпазят от вредни за оздравяването 

движения в болните части» както донякъде би могла в такива случаи да се 

обясни биологичната служба на болката. В такива и множество подобни случаи 

болките могат да превърнат живота на човека в адско мъченичество, което, 

според Х о х е ,  явно показва, че болката е загубила вече първичната си 
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биологична служба и от предупредител и пазач на организма става мъчител, 

който го изтощава и намалява възможностите му за борба с заплашващата го 

болест. От друга страна при лумбаго и изобщо при мускулен ревматизъм болката 

приковава болния към леглото в пълна неподвижност, което не би могло да се 

каже, че тук е от полза за оздравителния процес. В много случаи под влияние на 

определени психични фактори болката губи своето предпазно значение. Увлечен 

в сражението боец не чувства болка от тежката и силно кървяща рана, поради 

което настъпва непосредна заплаха за живота му. В други случаи, пак под 

влияние на психични фактори, някои чувстват болки и са смутени от тях тогава, 

когато няма никак или има съвсем слаб болежен раздраз в съответните части на 

тялото. Те изпитват неотговарящи на раздраза болки. Льориш посочва наистина 

печалното положение, в което изпадат болни от рак, който започва да причинява 

болки едва, когато е вече толкова напреднал, че не може да се помогне. В такива 

случаи болката губи всякакъв смисъл на предупредител и само безкрайно 

омъчнява последните седмици и месеци на болните. В три четвърти от случаите 

на стомашна язва настъпва перфорация без болки да са предупредили за грозя-

щата опастност. Ако природата би била наистина грижлива към нас, тя не би ни 

причинявала свирепи болки, едва когато камъкът запре в уретера, а би ни 

предупредила, когато се появат първите песъчинки в бъбрека. 

Видно е, че далече не всякога болката може да служи като биологичен 

предупредител за настъпваща заплаха. Първичната й служба до известна мяра е 

изместена от други механизми на усложнената нервна система у вишите 

животни и особно от психофункционните отправления на нервната система у 

човека. 

Както е добре известно, нейното значение се простира във всички клинични 

разклонки, и знайно е, че в много случаи тя се явява почти единствения указател 

за начеващ болестен процес. Още по-голямо е значението на болката за 

неврологията и за което обикновено се държи по-малко смятка – съща и за 

психиатрията. В това ще се убедим, след като изясним психофизиологичното 

естество на болката и проследим психичните фактори, без които няма болка. 

Не по-малко е значението на болката, когато тя се явява при болестно 

изменени обстоятелства. Тогава наблюдаваме появата й при условия, при които 

обикновено я няма или пък интензивността й не съответствува на обуславящите 

я фактори. Най-сетне от значение са случаите, когато се явява болка при липса 

на каквито и да било доловими периферни раздрази и съответни нервни 

възбуди, без които у здравия човек не се наблюдават болежни състояния. 

Очевидно, тук вече болката е напълно загубила първичното си биологично 

значение. Разбира се, при такива условия нейната поява или нейната загуба не 

може да служи като предупредител за появата или отстраняването на нещо, 

което заплашва организма. Но затуй пък проучването на болестно изменените 

болежни условия открива значителни диагностични възможности. 
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Виждаме, че проблемата за болката има много страни. Преди всичко тя има 

биологично значение, което всеки от личен опит многократно през живота си е 

имал възможност да разбере. На второ място интересни, значително заплетени 

и още далеч не задоволително изяснени са физиологията и психологията на 

болката. Тук мненията се твърде много различават. На трето място налага се да 

изтъкнем, че и до днес съществуват различия относно анатомо-физиологичната 

основа на болежността. Ние не знаем със сигурност, съществуват ли нарочни 

рецептори за болка в кожата и в другите органи на тялото. Не е известно, дали 

има специални проводни пътища за болежна възбуда в гръбначномозъчната 

система и дали проводниците на болежността не принадлежат само на 

вегетативната нервна система. Най-сетне не знаем нищо относно локализацията 

на болежността в мозъка. При това положение не ще и дума, че пълноценното 

диагностично оползотворяване на болката може да се очаква, когато всички тези 

проблеми около нейното естество намерят задоволително разрешение. 

Льориш, измежду хирурзите един от най-добрите съвремени познавачи на 

проблемите около болката, смята, че тя отдавна е загубила първичното си 

значение на биологичен предупредител. Тук Л ь о р и ш  не оставя за Лекаря друга 

задача освен да намери най-спочлучливи начини, за да премахва болката. Обаче 

според нас, както загатнахме и както ще имаме възможност да се убедим, болката 

поставя не по-малко важна задача да бъде широко оползотворена за диагно-

стични цели, което на последна смятка ще бъде несъмнено пак в служба на 

болния човек. 
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8. СЪЩИНА НА БОЛКАТА 

Докато в първичната си служба болката е била биологичен предупредител 

срещу някакъв външен или вътрешен раздраз заплашващ жизненото равновесие 

на организма, по- късно, при появата на неенцефалона, тя загубва в значителна 

мяра значението си. Независимо оттуй като сляпо защитно средство на 

организма в не малко случаи вместо да бъде предупредител болката спъва 

действието на другите защитни сили в организма. 

За да постигнем по-задоволително изясняване на проблемите около 

болката, предпочетохме психологичния подстъп към нея, тъй като досегашният 

предимно анатомо-физиологичен подстъп не задоволяваше. Видяхме, че от 

Фрай насам почти всички психолози и физиолози приемат, че болката е една от 

разновидностите на кожните усети. Това твърдение почива върху убеждението, 

че болката притежава отделни сетивни рецептори и отделни сетивни 

проводници. Но тъй като емоционалната страна на болежното състояние не е 

могла да бъде обходена, много автори са търсили да установят ония периферни 

анатомо-физиологични условия, при наличността на които може да бъде 

разбрана емоционалната съставка на болежността. Има автори, които смятат, че 

болката, наистина, се провежда главно по гръбначномозъчни влакна, обаче не 

може да бъде отречено участието и на вегетативни влакна. 

Нашето изучване показа, че и до днес все още са спорни всички доводи в 

полза на специфичната периферна анатомо-физиологична обусловеност на 

болежността като усет. Я и установяването, че болката е чувство, вече само по 

себе ни насочва, че тя не може да има специални рецептори и нарочни 

проводници, тъй като такива имат само усетите, а болката не е усет. 

Обаче от друга страна няма болка без усет. Показахме, че всеки усет, който 

е достатъчно интензивен, може да обуслови поява на болка. Но и това не е 

достатъчно. За да бъде усетът толкова интензивен, колкото е необходимо, за да 

произлезе болка, той тряба да обсеби вниманието. Затуй подчертахме, че без 

внимание няма болка. Видяхме, че тази предпоставка тряба да бъде налице и при 

висцералните болки, дето сетивната съставка е неотчетлива поради 

пространствено-сетивната дисоциация. На нея се дължи неотчетливостта на 

усета, но не и неговата психологична неяснота. 

Много факти доказват, че болежността произлиза не само във връзка с 

кожни и висцерални усети, но и с усети от всеки друг сетивен кръг. И доколкото 

при всяка болка участват сетивни и емоционални съставки, дотолкова 

периферната анатомо-физиологична основа на всеки усет същевремено 

обуславя и болката, която настъпва при достатъчна усетна интензивност. Обаче 

налага се да помним, че това се отнася сдмо до сетивната съставка на болежното 

състояние, а не до цялостната болка, която е чувство и представя единство от 

меродавна предметна съзнаваност и емоция. 
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Установихме по-нататък, че тъй нареч. таламусна болка, която изцяло 

напомня симпатичната болка на Л ь ор иш  и хиперпатията на Ф ь о р ст е р  и се 

отличава с подчертаността на емоционалната си съставка, доказва, че мозъчният 

корелат на последната е диенцефалонът, който за болежната си служба влиза в 

действие подбуждан от сетивни импулси минаващи през таламуса. В същото 

време сетивните възбуди, които стигат до таламуса, се предават по-нататък и към 

сетивните полета на кората. Обаче, за да произлезе болка, както знаем, тряба 

сетивните възбуди да имат достатъчна интензивност. Тя пък се обуславя от 

сетивно-интензитетната зона на мозъчната кора. 

Като се опираме на всичко това, можем да кажем, че б о л к ат а  е  

н е уд ов ол с тв ен о  ч у в ст в о ,  чи я то  м е род а в на  п р е дм е тн а 

с ъ зн а в ано с т  е  инт е н зи в ен у с ет ,  кой т о  о б с еб в а  в н им а н и ет о .  С това 

се изчерпва същината на болката. 

Понятно е, че борбата срещу болката фармакодинамнчно може да бъде 

проведена в три посоки; Преди всичко се прилагат средства, които са насочени 

към периферията, дето отслабват или съвсем се премахват функционните 

отправления на сетивни рецептори и проводници. Тук се прилагат и различните 

физиколечебни средства против болката. После може да се прибягва до средства, 

които потискат отправленията на диенцефалона. Най-сетне приложими са 

средства, които действат или върху сетивните полета на кората, или върху 

сетивната интензитетна зона, или върху двете. Има обаче и четвърта възможност 

— психолечебното въздействие, което при благоприятни случаи може да простре 

влиянието си от кората на мозъка към диенцефалона и следователно чрез него 

върху периферните вегетативни фактори на болката и към не нейните 

периферни цереброспинални фактори. Но тия проблеми не влизат в обсега на 

нашата работа. Ние само посочваме, къде тряба да се дири тяхното разрешение.  

Често с болка назовават неудоволствието обусловено от други меродавни, 

предметни сьзнаваности какъвто е напр. случаят със мъката, от загуба- на близък 

човек или във всички ония случаи, когато има страдание, но без да са на лице 

познатите ни психофизиологични условия на болката, В такива случаи чуваме да 

се говори за „душевна“ болка в противоположност на „телесната“ болка. Както 

„душевната“ така и „телесната“ болка са чувства, следователно и двете имат 

психично естество, само че те се различават по меродавната си предметна 

съзнаваност.  

За нас болката е това, което дотук очертахме като нейна същина. В 

клиниката, както уместно се подчертава от Л ь о риш, болката е само един 

симптом. Знаем, че той може да бъде широко оползотворен за диагностиката. Но 

той ни поставя и задачата да се справим с него, за да облекчим страданията на 

нашите болни. 


