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КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ КАЗВА НА 

ЧОВЕК, ЖИВЕЕЩ С ХРОНИЧНА 

ФИЗИЧЕСКА БОЛКА 
 

проф. дсн Божидар Ивков 

 

 

„Все повече се убеждавам, че 
единственото смислено занимание в този луд свят, 

е да се опитваш да облекчиш нечие страдание“. 
Б. Ивков 

(Това се и опитвам да правя с този текст) 
 

 

 

Всеки човек е изпитвал през живота си някаква физическа болка. 

Например в резултат на боледуване или на контузия. Това е т.нар. остра 

болка, която преминава бързо. Острата болка, както е известно, има 

много важна сигнална функция. Чрез нея тялото ни съобщава и казва, че 

някъде има проблем. Обикновено тази болка се подава на контрол и 

бързо отзвучава. 

Има обаче хора, при които болката се превръща в „сянка на ежедневния 

им живот“. Тази болка е хронична и постоянна. Тя превръща живота на 

човека в кошмар, ограбва го и в социален, и в психологически, и в 

икономически план. Изтезава го ежедневно, ежеминутно, превръщайки 

живота му в една безкрайна, мъчителна и не много сигурна 

интерпретация. 

Ето защо има неща, които по никакъв начин и по никакъв 

повод не трябва да се казват на човек с хронична болка, ако 

наистина съществува желание да му се окаже помощ. 

 

,,Всеки го боли нещо” 

Никой, дори и хората способни да изпитват огромна емпатия, не са в 

състояние да разберат изцяло и да почувстват докрай, какво изпитва друг 
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човек, преживяващ хронична болка. При хора с една и съща причина, с 

напълно еднаква по сила и локализация хронична болка, тя ще бъде 

чувствана и преживявана по различен начин от всеки. И това е така, 

защото всеки човек има строго индивидуален праг на толерантност към и 

поносимост на болката. „Да изпитваш силна болка означава да си 

сигурен; да чуеш, че някого го боли, е да изпитваш съмнение... чуждите 

болки проблясват в ума и бързо изчезват“ – пише Мелани Търнстром1. 

Ето защо е важно в мигове, когато някой споделя болката си, човек да си 

припомни миговете на остра болка и да си представи, че тя продължава 

„вечно“, че никога не престава. Вероятно никой не иска дори да си 

представи това, да мисли за това.  

Никога не бива да се подценява страданието на хората с хронична болка. 

Да кажеш на някого с хронична болка, че „Всеки го боли нещо“, 

е проява на неуважение, на неглижиране на чуждото 

страдание, дори демоснтрация на безразличие към човека и 

страданието му.  

По-добре е да се покаже уважение и съпричастност. Това малко 

или повече може да редуцира страданието на човека с 

хронична болка. 

 

,,Вземи си хапче” 

Различни Ad hoc методи могат да бъдат ефективни при редуциране и 

облекчаване на слаба или умерена остра болка. Всеки човек е научен и 

знае, че при ситуации на изпитване на болка помощта трябва да бъде 

бърза и ефективна. Това най-често се постига с хапче срещу болка. И 

затова, на първосигнално равнище, той съветва човекът с хронична болка 

да вземе хапче за болката. Сякаш изпитващият болка е изключително тъп 

и не се сеща за това или е някакъв свръх мазохист и предпочита да търпи 

болката си, защото това му доставя удоволствие. 

Би трябвало на всеки да е ясно, че когато проблемът се нарича хронична 

болка, не е възможно да се приемат болкоуспокояващи лекарства 

непрекъснато, поради ефектите и реакцията на лекарството, които се 

 
1 Търнстром, М. (2014) Хроники на болката. Лечения, митове, мистерии, молитви, 
дневници, мозъчни скенери, изцеление и науката за страданието. ИК „Изток-Запад“, 
София, с. 98. 
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променят с времето. Има не малко заболявания, при които причината за 

болката не може да бъде елиминирана, а лекарствата само я редуцират, 

поддържайки възможностите на човека за някаква форма и степен на 

активност и удължаване на периодите на поносима болка.  

Не давайте тъпи съвети, които никой не Ви е искал. Говорете, 

споделяйте, но не съветвайте. Когато ме съветват по този начин 

– Вземи (или пий) хапче (нещо) винаги се сещам за мисълта на 

Алберт Айнщайн:  

„Само две неща са безкрайни: Вселената и човешката 

глупост. За първото не съм сигурен“2. 

 

,,Търсиш причина за бягство от отговорностите си” 

Освен, че това е една от най-тъпите констатации на безчувствени и/или 

неразбиращи хора, тя е и обвинение към човека с хронична болка. 

Обвинение в мързел и безотговорност, родено от незнание и невежество, 

от липса на способности да се съчувства и да се съпреживява страданието 

на Другия. 

Хроничната болка значително нарушава и влошава качеството на 

ежедневното функциониране, качеството на живота, като въвежда в тях 

едновременно физически и психически ограничения. Има заболявания 

(най-често ревматоидни и неврологични), при които това е съпроводено 

и с загуба на функционални възможности. Хората с хронична болка 

смятат, че тя контролира и доминира живота им, техните решения за 

активностите през деня, защото те зависят от силата на болката. Това, 

което знаем и четем за оттеглянето от ежедневните дейности, често носи 

със себе си отличителните белези на депресията, която може да съпътства 

ситуацията.  

Вместо обвинения, по-добре помогнете на човека с хронична 

болка да се справи със задълженията си. 

 

,,Привличаш внимание върху себе си ” 

Мислите на хората с хронична физическа болка са почти непрекъснато 

концентрирани главно върху соматичните ограничения, върху силата на 

 
2 Виж: https://lira.bg/archives/141893 
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болката и техните моментни възможности за справяне с ежедневния 

живот. Те постоянно се „вслушват“ в сигналите, идващи от тялото им, а 

напрежението, предизвикано от изчакването или на непрекъснато 

излъчваните сигнали за болка, понижава настроението им и засилва 

чувството за безпомощност. Ето защо, подобно на горната констатация, и 

тази е твърде обидна и болезнена за човека с хронична болка. Тя също е 

породена от незнание и невежество, от невъзможност за разбиране и 

съпричастност. 

И накрая, хората с хронична болка спират да се занимават с ежедневни 

дейности, като често се оттеглят от тези от тях, които обикновено са 

носили радост и удоволствие, страхувайки се, че болката ще възникне в 

най-малко очакваната ситуация или момент.  

Човекът с хронична физическа болка има потребност от 

състрадание, подкрепа и съчувствие, а не от съжаление и 

критики. 

 

,,Не може да те боли непрекъснато” 

За здравите хора схващането, че не трябва, че не може да боли през 

цялото време (24/7), е нещо нормално и е свързано с техния ежедневен 

житейски опит. Те не могат да си представят, че хроничната болка може 

да бъде и най-често е постоянна, непрекъсната. Дори и да има добри 

моменти, тя се завръща, унищожавайки всички надежди на човека за 

нещо по-добро. Хроничната болка фокусира цялата енергия на човека, за 

да може той да я издържи. Добрите моменти пораждат в хората с 

хронична болка благодарност, признателност, дори и да са 

дългоочаквани.  

Ако получите предложение от човек с хронична болка, когото 

обичате и на когото много държите да прекарате известно 

време заедно – не отказвайте, а направете всичко възможно да 

реализирате това предложение. Не се знае, кога и дали изобщо 

болката ще му позволи да отправи следващо такова. 
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,,Искаш да обърнеш внимание към себе си” 

Тук заслужава да приведа един по-обширен цитат от книгата ми 

„Траектории на страданието и болката“3:  

„Илейн Скари пише в книгата си „Тялото в болка“, че „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“4. 

И по-нататък: „За Илейн Скари съществува също така огромно различие, 

цяла пропаст, между моята болка и болката на другия, твоята болка. 

За нея това е „онтологически разрив“ (по думите на норвежкия философ 

Арне Ю. Ветлесон5), който е даденост. И това много лесно може да се 

види в биографичните микронаративи, когато респондентите споделят 

неразбирането и незаинтересоваността на лекарите или недоверието и 

неразбирането на близките си към техните страдания.  

 

„Много се разстроих, когато моя близка роднина ми каза 
уж на шега, че според нея страдам от Синдрома на 
Мюнхаузен – да се правиш на болен, за да привличаш 
хорското внимание – докато аз всъщност се опитвам да 
правя точно обратното – преструвам се на здрава…“. (Т. 
Ф., 51 г., жена)6 

 

 
3 Ивков, Б. (2021) Траектории на страданието и болката. (Биографични 
микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един 
социален експеримент. Дескриптивен анализ). Сдружение на тарловите пациенти в 
България – Лечение без граници. Проблемна група по философия и социология на 
медицината при БАН, с. 29. 
4 Scarry, E. (1985) The Body in Pain. Oxford University Press, New York, p. 5 // Scarry, E. 
(2019) Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpenia. Wydawnictwo 
naukowe PWN, Warszawa, s. 13. 
5 Ветлесен, А. Ю. (2010) Философия боли. Перевод с норвежского Е. Воробьёвой. Изд. 
„Прогресс-Традиция“, Москва.  
6 Ивков, Б. (2021) Траектории на страданието и болката. (Биографични 
микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един 
социален експеримент. Дескриптивен анализ). Сдружение на тарловите пациенти в 
България – Лечение без граници. Проблемна група по философия и социология на 
медицината при БАН, с. 30. 
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Трябва да е ясно, да се знае и да се разбира, че хората, страдащи от 

хронична физическа болка, чувстват, че губят контрол над собственото си 

тяло и живот. Болката и поражданото от нея страдание изтощават, 

причиняват разочарование, гняв и отчаяние. И всичко това не остава 

безразлично за най-близката социална среда – семейството и най-

близките хора. Много хора с хронична болка споделят, че 

продължителната болка ги е превърнала в други хора, променила е 

частично или изцяло тяхната идентичност.  

Ако можете да помогнете – помогнете. Ако не можете – не 

ръсете оценъчни и обидни съждения и констатации. Животът с 

хронична физическа болка е достатъчно труден, за да 

наранявате допълнително човекът с хронична болка. Това 

може да се превърне в психологическо изтезание. 

 

„Търси подкрепа“ 

Винаги подобен съвет, както и всички горни реплики, е предизвиквал 

огромно желание да се гавря с този, който ръси тези дълбокомъдрени 

глупости. Аз не страдам и от тежка форма на мазохизъм, както казах по-

горе, за да не търся начини да се справя с болката си. Затова обичам да 

казвам: „Когато нямате какво да кажете, не ми го казвайте 

на мен“. 

За да се подкрепи и да се помогне на човек с хронична болка, 

първото и може би едно от най-важни условия, е да бъде 

разбран възможно най-добре. Често най-голямата помощ за 

страдащия човек е нашето присъствие, без да се опитваме да 

съветваме или да търсим решения, без да се опитваме от 

висотата на нашето невежество и незнание да даваме абсурдни 

съвети. Източник на голяма помощ за хората с хронична болка 

често е психотерапията, ако те преценят, че имат потребност от 

такава. Защото тя им позволява да разберат болката и отново да 

контролират, доколкото това е възможно, ежедневието си. 

 

*** 

Дълго се чудех дали да приключа до тук или да напиша и още нещо, 

което не ми даваше мира. И реших да ви го разкажа. 
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В интернет попаднах на един виц или притча – кой както иска да разбира 

историята, която ще ви разкажа: 

„Моята баба ми разказа притча. Ние имаме една уста и две уши, значи 

трябва повече да слушаме, отколкото да говорим. Но очите ни са 

разположени над ушите, затова сме длъжни да виждаме, а не да вярваме 

на слухове. Над всичко това е мозъкът, затова сме длъжни първо да 

мислим, преди да видим части и да чуем слухове, които да изливаме през 

устата си“. 

Простичко и гениално. И тази простота ме подсети за разказа на Йордан 

Йовков „По жицата“. Прочетете го. И ще видите, че при срещата си с 

другоселеца, с Другия, Непознатият човек, завладян от трагедията и 

мъката по болната си дъщеря, Моканина се държи много човешки. Не 

съди, не оценява, не ръси простотии. А когато е въвлечен в лъжата, 

тръгнала от бащата на болното момиче, чиято цел е да вдъхне надежда за 

изцеление на Нонка, Моканина я подхваща, потвърждава и развива, за да 

дари и от себе си лъч надежда на момичето за оздравяване. 

 

„- Та затуй съм дошел - каза по-смело и с облекчение 
селянинът: - Рекох да те питам, може да си я виждал, 
може да си я чувал... 
- Не съм, братко, не съм. Бяла лястовичка? Нито съм 
чувал, нито съм виждал. 
Но веднага Моканина се досети, че може съвсем да отчая 
тия хора, и каза: 
- Пък може да има. Може. Бял бивол, бяла мишка и бяла 
врана - има. Може да има и бяла лястовичка. Пък и 
трябва да има, щом се е чуло... 
- Кой знай? - въздъхна селянинът. - На мене да остане, не 
вярвам, ама жени нали са... 
Той стана да си ходи. Трогнат, Моканина също стана да 
го изпроводи и да види момичето. Като стигнаха до 
шосето, майката - жълта и сломена от тегло жена - още 
отдалеч загледа мъжа си, като че ли искаше по лицето 
му да познае какво е научил. Момичето още стоеше 
обърнато настрана и гледаше лястовичките по жицата. 
- Човекът каза, че селото било близо - каза селянинът. 
Като чу гласа му, момичето се обърна. Слабо беше, изпод 
завивката едва личеше снагата му, стопена от 
болестта, лицето му беше восък, но очите му бяха още 
светли, още млади и усмихнати. То гледаше ту баща си, 
ту Моканина. 
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- Нонке, тоз чиляк виждал лястовичката - каза 
селянинът и погледна Моканина. - Ей в онуй село била, е! 
Хайде дано я видим и ние! 
- Ще я видим ли, чичо? - продума момичето и ясните му 
очи светнаха. 
Нещо се надигна в гърдите на Моканина, задуши го, 
очите му се премрежиха. 
- Ще я видите, чедо, ще я видите - високо заговори той. Аз 
я видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях, бяла 
такава, бяла. Ще я видиш и ти. Да даде господ да я видиш, 
чедо, да оздравееш... я, млада си. Ще я видиш, аз ти 
казвам, че ще я видиш... и ще оздравееш, чедо, не бой се... 
(…)  
Замислен, Моканина се върна при овцете си и се залови 
отново за цървулите, които правеше от нещавена волска 
кожа. „Бяла лястовичка - мислеше си той. - Има ли я!“ Но 
нещо го подпираше в гърдите, мъчеше го. И като пусна 
шилото и погледна към небето, той извика: 
- Боже, колко мъка има по тоя свят, боже! 
И пак се загледа подир каруцата“7. 
 

Сигурен съм, че който има душа и сърце, ум и разум ще разбере. 

Източник: Majka, Klaudia (2019) Czego nie mówić osobie żyjącej z 

przewlekłym bólem. https://psychologseksuologkrakow.pl/przewlekly-bol/ 

 

 
7 Йовков, Й. (2004) По жицата. Електронно списание LiterNet, № 6 (55). 
https://liternet.bg/publish9/jjovkov/po_zhicata.htm 


