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ЗА ЛОШАТА И ДОБРАТА БОЛКА. КАК ДА ГИ 

РАЗБЕРЕМ? 

 

Всеки човек, който живее с хронична болка, породена от неврологично, 

ревматоидно, или друг вид заболяване или травма, ще Ви каже, че 

болката е нещо лошо1.  

Няма човек, който да не е изградил някакъв опит с болката. Всеки я 

познава и всеки има свой уникален опит и усещане за нея. Независимо 

дали става дума за емоционална болка (разбито сърце, несподелена 

любов, загуба на много близък човек и др.) или става дума за физическа 

болка (счупена кост, артрит, ишиас, радикулит и др.), Тя, Болката винаги 

е просто лоша.  

 

    

 

Във всичко това няма нищо сложно. И все пак! Все пак как можем да си 

обясним хората, които твърдят, че обичат, дори обожават „агонията“ от 

физическите упражнения (например фитнес), удара в корема при рязкото 

                                                           
1 Трябва да се има предвид, че в медицината на болката съществуват три основни 
класификации на болката. Първите две са според вида на болката, а третата е според 
субективното усещане за силата й. С други думи, имаме: а) емоционална и б) 
физическа болка, както и а) остра (краткотрайна), б) хронична физическа 
(дълготрайна) болка, в) базова болка и г) пробивна болка. Според силата на болката тя 
се подразделя на: а) слаба, б) средно силна, в) силна, г) много силна и д) непоносима. В 
заисимост от социо-културния контекст и субективните усещания и личен опит, 
болката може да бъде класифицирана с различни дихотомни класификации в 
ежедневието и разговорния език. Например: добра – лоша болка, полезна – вредна 
болка, кратка – „вечна“ болка, поносима – убийствена болка и много други. 
В медицината се използва и още една класификация, изградена на признака 
патофизиологичен механизъм. Тя се подразделя на: а) ноцицептивна болка, а1) 
соматична, а2) висцерална; б) невропатична болка, б1) централна болка, б2) 
периферна болка, б3) симпатикова болка и б4) психогенна болка. Виж: 
https://blocks.care/2021/02/25/klasifikatsia-na-bolkata-kakav-vid-bolka-izpitvat-
patsientite-s-tezhki-zabolavania-chast-2/ 
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потегляне на увеселителните влакчета или други подобни съоражения, 

дори неизброимите начини, по които болката и удоволствието се 

преплитат в секса? Как да си обясним преживяванията на т.нар. 

мазохисти? 

Както вече споменах, всеки човек преживява и имат опит с болката – 

независимо дали я дефинира като добра или лоша. Оказва се обаче, че 

най-вероятно има специфични неща, които отличават болките, на които 

и от които човек може да се наслаждава, от тези, на които не се 

наслаждава, които пораждат и поддържат дълго и мъчително страдание. 

Добрата болка обикновено е доброволна, преднамерена, 

контролируема и временна. Всеки с ентусиазъм се реди на опашката 

в увеселителния парк, с вълнение обува маратонките си за бягане, с 

желание прави секс с партньора си и т.н., като знае, че трябва да прави 

само това, което му е приятно. Дори и да боли, в крайна сметка винаги 

има някаква крайна точка на „блажена агония“ на положителните 

болкови приключения от споменатите и други преживявания и дейности, 

а това предоставя свободата човек да им се наслаждава. 

 

 

 

Силната болка не е нищо от това, което посочих. Когато човек се спъва 

и наранява глезена си, той не го прави нарочно, това не е негов личен 

избор и не може просто да реши и да заповяда на глезена си да спре да 

боли.  

Хроничната болка, може да съществува много дълъг период или цял 

живот. Има травми, за които се знае, че най-вероятно ще се излекуват, но 

е необходимо време. Хроничната болка има неясен, несигурен и 
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неопределен график и календар, няма граници и няма 

гаранции, че ще се оправи на 100%. Дори емоционалната болка и 

тъгата никога не предоставят дата в календара, на която може да се 

разчита, че ще настъпи техния край. 

И така, можем ли да твърдим, че болката винаги е лоша? Оказва се, че 

не. Напълно разбираемо е обаче, че всеки човек с хронична, а често и с 

почти непоносима болка, никога няма да си помисли, че болката е нещо 

друго, освен нещо лошо, дори много лошо.  

На мен, както и на много други „хроници“, които живеем десетилетия с 

хронична болка с различна сила, никога не ми е хрумвало, че болката 

не е нещо универсално негативно. Нека си припомним и 

„простичкия“ факт, когато болката изпълнява своята „алармена“ 

функция, давайки знак, че нещо се случва в тялото ни, нещо, което ни 

заплашва. Тогава болката е и добра, и полезна. Докато изгуби тази си 

функция, но остане в нас. Понякога завинаги. 

Има хора, които може би просто не са способни да мислят за болката в 

позитивен план. Има други хора, които се страхуват да признаят, че 

някои от нещата, които могат да причинят болка, го правят по добър 

начин, защото това може да обезсмисли борбата с хроничната болка и 

нейните почти необозрими негативни последици.  

Всичко това показва, че болката е субективно преживяване. Затова 

никога не трябва да се съди и да се раздават лекомислено оценки за 

нечия болка – физическа или емоционална, позовавайки се само и 

единствено на собствения си опит, защото преживяването на болката е 

уникално. 

„Подобно на много други неща в живота, болката живее в 

определен спектър – и този спектър далеч надхвърля 

скалата за оценка на болката от 1 до 10 в лекарския 

кабинет“.  

И още нещо. В мнозинството случаи една от най-характерните 

черти на болката, е нейната неизразимост. Неизразимост, 

прекрачваща границите на мистичното.  
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