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МЕХАНИЗМИ НА ПРОМЯНА НА ПОНЯТИЯТА 

Лилия Гурова 

 

Two broadly-discussed models of conceptual change are presented in this paper. The 
analysis reveals that both models do not suggest satisfactory answers of the questions “What 
provokes  necessary conceptual change?” and “Why the so-called anomalies sometimes lead 
to conceptual revision but other times evoke cognitive resistance?” Two examples from 
history of science illustrate that a single model is not applicable to all stages of the 
development of a given concept. Different principles of categorization are in use at the 
different stages of conceptual evolution and that’s why an anomaly is sometimes treated as a 
reason for conceptual revision but in other cases it is ignored.  

 

  Настоящата статия предлага анализ на двата най-често използвани модела, 
описващи концептуалната промяна. Показва се как в рамките на тези модели не може 
да се предложи задоволителен отговор на въпроса кои са факторите, които водят до 
неизбежна промяна в понятията и по-специално: защо т. нар. аномалии в едни случаи 
провокират ревизия на дадено понятие, а в други се натъкват на когнитивна съпротива. 
Лансира се тезата, че в рамките на един унифициран модел на понятието не може да се 
намери отговор на горния въпрос. Едно научно понятие може да бъде осмисляно по 
различни начини, на които съответстват различни принципи на категоризация. 
Използването на различни принципи на категоризация обяснява различното отношение 
към аномалиите. Тази теза се илюстрира с два примера от историята на науката: 
еволюцията на понятието за киселина и отхвърлянето на хипотезата за вълновата 
природа на откритите в средата на 19 в. „катодни лъчи”. 

 

1.Увод: ученето като интервенция в понятийната система на обучаемия и 
когнитивната съпротива срещу тази интервенция 

Ако през последните три десетилетия понятията, както и съпътстващите ги теми 
(формиране на понятия, научаване на нови понятия, промени в понятията и т.н.) са в 
центъра на вниманието на когнитивни психолози, психолози на развитието, 
антрополози, философи и историци на науката, специалисти по когнитивно 
моделиране, причината не е единствено в това, че по традиция понятията се смятат за 
основните градивни елементи (и  този смисъл ключът към загадката) на може би най-
важния за човека когнитивен процес – мисленето. Мотивите на една значителна група 
от изследователи, обединени около тези теми са свързани с практически проблеми, част 
от които се осъзнават в опита на преподаване (в средното училище и в университета) на 
естественонаучни дисциплини: физика, химия, биология.  

Става въпрос за проблеми, които дължат съществуването си на факта, че 
съвременното научно знание е в голямата си част контраинтуитивно, т.е. то влиза в 
конфликт с придобитите в рамките на всекидневния опит естествени възприятия, 
нагласи и вярвания на хората. На педагози и психолози на образованието отдавна е 
известно, че ученето далеч не се свежда до просто добавяне на определен брой нови 
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понятия и нови твърдения към съществуващите знания на обучаващите се. 
Обучаваните (това важи най-вече за учениците от горния курс и студентите) се 
включват в този процес със своите вече формирани концептуални системи и искрените 
им опити да разберат новото знание са по същество опити това знание да бъде 
асимилирано по един непротиворечив начин в системата от убеждения, която те вече са 
си изградили. Процесът на асимилация не създава проблеми, когато новите понятия са 
съвместими с вече включените в личната система от убеждения или просто 
индиферентни по отношение на тази система. Проблеми възникват, когато новите 
понятия влизат в конфликт с установените вярвания. Избягването на конфликтите със 
„заварените” възгледи е основен когнитивен принцип, който ръководи процеса на 
асимилация (а следователно и на процеса на разбиране) на новото знание. Поради това 
непротиворечивата асимилация на нови понятия, които влизат в противоречие с 
личната концептуална система по същество довежда до усвояване на изкривени, 
неточни, а понякога и откровено неверни значения на тези понятия. Съществуват голям 
брой изследвания, които дават възможност да се преценят мащабите и типичните 
прояви на тази специфично когнитивна съпротива към усвояването на нови понятия1. 
Резултатите от тези изследвания недвусмислено показват, че успехът на преподаване на 
научни знания зависи изключително от това доколко избраната стратегия на 
преподаване е в състояние да предизвика промяна в наивната концептуална система на 
обучаваните. Именно поради тази причина познаването на механизмите, чрез които се 
реализират промени в понятията, както и факторите, които провокират такива промени 
се осъзнава като важен не само теоретичен, но и практически проблем на когнитивната 
психология и психологията на обучението. 

 

2. Два модела на концептуалната промяна 
Здравата логика подсказва, че преди да се заемем с въпроса как се променят 

понятията, трябва да имаме макар и най-обща представа за това какво представляват 
понятията, какво точно в тях се променя, когато твърдим, че те се променят. 
Съвременните изследвания на концептуална промяна най-често предпоставят два 
модела на понятията.  

Първият модел представя понятията като съвкупност от повече или по-малко 
типични характеристики (свойства), притежавани от представителите на тези понятия. 
Степента на типичност за всяка една характеристика се задава от тегловен коефициент 
(вж. например [Keil, 1998]). Този модел допуска описването на два типа промени в 
понятията: (а) прибавяне на нова типична характеристика; и (б) промяна на тегловните 
коефициенти на съществуващите характеристики. Използващите този модел твърдят, 
че като промяна в тегловните коефициенти на характеристиките, които притежават 
представителите на едно понятие могат да се обяснят широк кръг от случаи на промяна 
в понятията: концептуална промяна, която настъпва в резултат на интелектуалното 
съзряване на детето, промяна в понятията в резултат на обучение, промяна на 
понятията като закономерен резултат от развитието на научното знание. Например, за 

                                                 
1 Вж [Chinn & Brewer, 1993], [Chinn & Brewer, 2000], [Chinn & Malhotra, 2002], [Slotta & Chi, 2006], както 
и библиографията, посочена в тези статии. 
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едно малко дете цветът на хавлията може да е в много по-голяма степен определящ 
нейната принадлежност към категорията на хавлиите, отколкото формата или 
материята, от която тя е направена. С порастването на детето тегловните коефициенти, 
които то приписва на различните характеристики на хавлията се променят: цветът се 
превръща в несъществено свойство, а материалът, от който е направена хавлията – в 
съществено. Тогава казваме, че детето е променило своето понятие за хавлия. По 
сходен начин се променят тегловните коефициенти (мярката за същественост) на 
различните характеристики, които взимаме предвид, когато трябва да решим дали 
даден представител на животинското царство е птица. Малките деца са склонни да 
придават по-голямо значение (на езика на представяния модел: да приписват по-висок 
тегловен коефициент) на способността за летене. По-късно, най-често в резултат на 
обучение, те започват да открояват като по-съществена характеристика на птиците 
това, че малките им се излюпват от яйца. Сходни промени в тегловните коефициенти 
претърпяват и характеристиките, които се асоциират с химичното понятие за киселина. 
В началото на 19 в. Арениус изтъква като най-съществено свойство на киселините 
способността им да отделят водородни йони при електролитна дисоциация във воден 
разтвор. Един век по- късно Брьонстед и Лоури определят като съществено за 
киселините свойството да отдават протони. 

Едно от предимствата на представения модел е, че той се оказва съвместим с 
класическата представа за понятията, въпреки, че първоначално е смятан за нейна 
алтернатива. Според класическия възглед, ние притежаваме понятие за Х, ако 
познаваме същностните характеристики на Х – онези, които се притежават от всички 
представители на понятието и непритежаването на които е достатъчно условие да 
заключим, че конкретният екземпляр не принадлежи към Х2. В действителност 
класическият възглед за понятията може да се разглежда като частен случай на 
описания по-горе модел, който Смит и Медин в своя преглед на основните 
психологически схващания за понятията от 1981 наричат вероятностен, но в 
литературата е известен повече с подвеждащото название „прототипен модел”3. 
Същностни са онези характеристики, които притежават тегловен коефициент 1, с други 
думи, са налице във всички представители на дадено понятие. 

Въпреки притежаваните безспорни предимства в качеството му на инструмент за 
описание на концептуалната промяна, вероятностният модел на понятията създава 

                                                 
2 Като такава същностна характеристика на понятието птица, например, се възприема притежаването на 
човка и крила. Само по себе си наличието на човка и крила не е достатъчно (сигурно) основание за 
категоризирането на даден обект като птица, но отсъствието им обаче се смята за достатъчно основание 
да се отхвърли хипотезата за принадлежност към разреда на птиците. 
3 Названието е подвеждащо, защото говоренето за прототип предполага наличието на централна 
тенденция в означаваната от понятието категория – т.е. наличието на най-типичен представител на 
категорията. В действителност вероятностният модел позволява такова разпределение между 
представителите на категорията на характеристиките, притежаващи висок тегловен коефициент, което да 
не позволява излъчването на най-типичен представител. Типичен пример на такова понятие е понятието 
игра, в класа от активности, които подвеждаме под общото наименование „игри” не се открива 
централна тенденция. 
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проблеми, когато се опитаме да го използваме за намирането отговор на въпроса кои са 
факторите, които провокират промени в понятията, т.е. промени в тегловните 
коефициенти на различните характеристики, ако си послужим с езика на този модел. 
Един възможен път към този проблем е да се изясни най-напред от какво зависят 
тегловните коефициенти, тъй като можем да допуснем, че именно въздействието върху 
факторите, които влияят върху тегловните коефициенти причинява промяна в тези 
коефициенти, а от там и промяна в самите понятия. Хипотезата, която най-често се 
приема от привържениците на този модел е, че тегловните коефициенти съответстват 
на честотата с която дадена характеристика присъства сред представителите на дадена 
категория4. Съществуват изследвания обаче, които свидетелстват за преход от 
процедура, при която тежестта на дадено свойство се определя от честотата, с която то 
се среща у различните представители на едно понятие към процедура на изчисляване на 
тежестта на базата на това колко често въпросното свойство се среща не само по себе 
си, а заедно с други съществени свойства на обектите [Kemler & Smith, 1978]. Други 
изследвания показват, че оценките за типичност и за честота на срещане поначало не 
съвпадат [Smith & Medin, 1981]. Така въпросът за факторите, които влияят върху 
тегловните коефициенти на различните характеристики остава открит, а от там и 
използването на този подход за определяне източниците на концептуалната промяна се 
очертава като безперспективно. Макар и да не хвърлят директно светлина върху 
източниците на промяна в понятията, част от изследвания, които използват за основа 
вероятностния модел разкриват важни страни на концептуалната динамика, които не 
трябва да се пренебрегват. Така например Кейл [1998] и автори като Вернер и Каплан 
[1963] и Чи, Фелтович и Глейзър [1981] посочват свидетелства в подкрепа на тезата, че 
в хода на своето когнитивно съзряване децата постепенно преминават от перцептивни 
репрезентации на понятията към такива, опиращи се основно на функционални и 
абстрактни характеристики. Подобни концептуални промени се наблюдават и при 
прехода начинаещ – експерт, както и в прехода от по-примитивни към по-развити 
култури, в това число и в прехода от по-примитивни към по-развити нива на научното 
знание.  

Трудността да се определят факторите, които въздействат върху тегловните 
коефициенти, а от там и факторите, които водят до промяна в понятията, не е 
единствената причина вероятностният модел да бъде смятан за неподходяща основа за 
изследване на концептуалната промяна. Автори като Сюзън Кери [1991] смятат, че 
промените само в тегловните коефициенти не засягат базовата структура на понятието 
и затова не могат да се считат за истинска концептуална промяна – те  са просто процес 
на научаване. Истинската концептуална промяна според нея (а в този пункт тя е 
подкрепяна и от Пол Тагард [1992], и Гопник и Мелцоф [1997]) засяга именно 
структурата на понятието, както и неговите връзки с други понятия. Описването на 
този тип концептуална промяна изисква един по-различен модел на понятието – модел, 
който в литературата е известен като “theory view” и според който смисълът на едно 

                                                 
4 Например, ако 80% от птиците могат да летят, то характеристиката „способност за летене” получава 
тегловен коефициент 0,8. Този коефициент може да се интерпретира и като мярка на вероятността даден 
представител на категорията да притежава съответната характеристика, от тук и названието на модела – 
„вероятностен”. 
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понятие се задава от теорията, във формулирането на твърденията на която то участва. 
Най-популярна и развита версия на този модел, използван в качеството му на модел за 
описание и обяснение на промяната в понятията предлага Пол Тагард. В книгата си 
„Концептуалните революции” той показва как в рамките на този модел могат да бъдат 
описани 9 различни типа промени в понятията, като специално внимание обръща на 
онези промени, които са резултат от разцепване на понятието, обединение на две 
съществуващи понятия или следствие от неговото ре-класифициране – промяна на 
мястото му в системата от понятия, подредени спрямо техните родово-видови 
отношения. Тази теория за концептуалната промяна се радва на значителен брой 
свидетелства, говорещи в нейна подкрепа и получени както при анализ на епизоди на 
радикални промени в концептуалните системи, взети от историята на науката, така и от 
изследвания на детското понятийно развитие5.  

И за този модел обаче, въпреки безспорните му достойнства в качеството му на 
инструмент за описание и идентифициране на различни типове концептуална промяна, 
остава критичен въпросът за причините, които създават необходимост за 
реконструиране на концептуалната система. Отговорът, зад който застава Пол Тагард е 
вариант на добре известният на философите и историците на науката отговор на Томас 
Кун: сблъсъкът с аномалии, т.е. факти, които не могат да бъдат обяснени и проблеми, 
които не могат да бъдат решени в рамките на старата концептуална система (теория) е 
този, който води до преформулиране, често радикално на тази концептуална система. 
Водещ при това преформулиране, според Пол Тагард е това, което той нарича принцип 
на обяснителната кохерентност: при възможност за алтернативни интерпретации на 
едно понятие се избира онази, която в най-голяма степен се съгласува (е кохерентна) 
както с аномалните факти, така и с незасегнатото от аномалиите заварено знание. Тази 
хипотеза на Тагард обаче не отчита един факт, който още Кун отбелязва, но оставя без 
обяснение (или даже е склонен да го определи като неподлежащ на рационално 
обяснение) и който се потвърждава от споменатите в началото на тази статия 
изследвания, констатиращи наличието на когнитивна резистентност по отношение на 
данни, които могат да се окажат разрушаващи по отношение на заварената 
концептуална система и свързаната с нея система от убеждения. Многократно в своята 
книга „Структурата на научните революции” Кун отбелязва, че аномалиите не 
прерастват автоматично в криза, която от своя страна да доведе до научна революция, 
т.е. до радикална концептуална промяна. Ако съществуващата концептуална система 
предоставя достатъчно поле за прогрес на изследователите (възможност за решаване на 
нови и интересни проблеми), те са склонни да омаловажат аномалиите или дори 
направо да ги игнорират. Взето на сериозно, това наблюдение може да доведе до важни 
изводи по отношение на обучението на учениците и студентите, тъй като те като 
правило се чувстват комфортно със своите ненаучни вярвания и понятия.  В тази статия 

                                                 
5 Сюзън Кери (1985) дава следните примери на концептуална промяна при деца, извършвана чрез 
сливане и диференциация: осъзнаване принадлежността на растенията и на животните към един по-общ 
клас на живите организми (пример за сливане), осъзнаване на разликата между температура и топлина 
(пример за диференциация). Последният пример има своя аналог и в историята на науката: 
диференцирането на понятията температура и топлина се извършва от Джоузеф Блак във втората 
половина на 18 в. 
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обаче ще бъда направен опит да се лансира и защити една по-различна хипотеза: 
резистентността на едно понятие към ревизия зависи от неговата структура, от начина, 
по който то е представено и съответно начина, по който то функционира в качеството 
му на инструмент за категоризация. Най-гъвкави и податливи към промяна се оказват 
понятията с прототипна (вероятността) структура. Тъкмо защото описания по-горе 
вероятностен модел приписва подобна структура на всички понятия, той не е в 
състояние да предложи обяснение на явлението когнитивна резистентност. Най-
устойчиви на ревизия се оказват понятия, чиито същностни характеристики се задават 
от теория, която се радва на широка подкрепа. Тези наблюдения ще бъдат илюстрирани 
с два примера: еволюцията на понятието за киселина в историята на химията (пример за 
податливостта на промяна и отсъствието на значителна когнитивна съпротива при 
прототипните понятия) и отхвърлянето на хипотезата за вълновата природа на т. нар. 
катодните лъчи в края на 19 в., поради теоретичната ригидност на понятието за 
електромагнитна вълна. 

 

 

 

 

 

3. Развитието на понятието за киселина 

Преди да се трансформира в научно понятие, думата „киселина” се е използвала 
в основните европейски езици за означаването на веществата с кисел вкус и като 
типични представители на тези вещества са били посочвани оцета и лимоновия сок6. 

Средновековните алхимици са първите, които проявяват интерес към химичните 
свойства на тази група вещества с неясни граници, като важни представители на която 
те изтъкват веществата, което днес наричаме азотна и сярна киселина. Причината за 
техния интерес към тези две киселини е най-вече фактът, че смесени в определено 
отношение азотната и сярната киселина образуват т. нар. „царска вода”, притежаваща 
интересното за алхимиците свойство да разтваря златото. Очевидно е, че понятието за 
киселина на този етап се развива като типично прототипно понятие – понятие 
организирано около типични представители, притежаващи сходни свойства – и това 
продължава поне докъм началото на 17 в., когато се появява първата „теория”, 
опитваща се да даде обяснение на вече установените свойства на киселините (кисел 
вкус, агресивно действие върху други вещества). Никълъс Лемери е първият, който 
прави опит да обясни въпросните свойства с особения строеж на киселините – според 
него те проявяват тези свойства, защото са изградени от корпускули, притежаващи 
остри и назъбени краища [Sambursky, 1956; 122]. Тази „теория”, както можем да се 
досетим, е чисто спекулативна и поради това не успява да привлече значителен брой 

                                                 
6 В основата е латинската дума “acidus”, означаваща „кисел”. Латинското наименование за оцет “acetum” 
има същия корен. Във френския език думата „кисел” (acide)  започва да се използва в 16 в., а в 
английския (acid) – от 17 в. насам.  
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привърженици. Първата собствено научна теория за киселините, основаваща се на 
реални данни за техния строеж е предложена в края на 17 в от Лавоазие. Той обръща 
внимание върху факта, че всички известни киселини съдържат кислород (доскоро те са 
били смятани за прости вещества) и поради това се държат като окислители, което 
обяснява агресивната им природа7.  

През 1815 г. обаче Хъмфри Деви открива, че солната киселина (HCl) не съдържа 
кислород – факт, който се явява аномалия по отношение на кислородната теория на 
Лавоазие. Тъй като не са в състояние да предложат теория, която да е успешна 
алтернатива на теорията на Лавоазие, Деви и неговия съмишленик Либиг 
интерпретират този факт като се връщат отново към прототипния, предтеоретичен 
модел на понятието за киселина, заявявайки, че не съдържанието на кислород, а 
съдържанието на водород е по-типично (по-съществено) свойство на киселините. В 
края на 19 в. (в 1887 г.) Арениус създава и теорията, която превръща този факт в 
дефиниращо киселините свойство: киселините са вещества, които във водни разтвори 
се дисоциират, като отделят водородни йони. Теорията на Арениус привлича 
вниманието на учените върху факта, че това, което тя посочва като основно свойство на 
киселините не е свойство, което те притежават взети сами по себе си, а което проявяват 
във воден разтвор (който не е пасивен разредител, а активен участник в процеса на 
електролитна дисоциация). Възниква въпросът: не е ли възможно теорията да се 
обобщи така, че да стане приложима не само съм водни разтвори? Такова обобщение на 
теорията на киселините предлагат през 1920 г. Брьонстед и Лоури. Според новата 
теория, всяко вещество, което при взаимодействие отдава протони е киселина. За водни 
разтвори следствията на теорията на Брьонстед и Лоури се покриват с тези на теорията 
на Арениус и затова се приема, че тяхната теория не отхвърля теорията на Арениус, а я 
обобщава8. И все пак понятието за киселина, което предлага новата теория е съвършено 
различно – притежаването на водороден атом в химичния състав вече не е съществено 
свойство.  

Тук искам да привлека вниманието върху следния факт. От гледна точка на 
вероятностния модел на концептуалната промяна, промените в понятието за киселина 
осъществени при преходите от понятието на Лавоазие към понятието на Арениус от 
една страна и от понятието на Арениус към понятието на Бронстед-Лоури от друга 
изглеждат еднотипни: и при двата прехода се извършва промяна в представите за 
съществените свойства на киселините – от схващането на Лавоазие, че съдържанието 
на кислород е такова съществено свойство към това на Арениус, че съдържанието на 
водород е такова свойство, към възгледа на Бронстед-Лоури, че не съдържанието на 
определен химичен елемент е от значение за киселините, а способността при 
взаимодействие да отдават протони. И все пак преходите Лавоазие – Арениус и 
Арениус – Брьонстед-Лоури не са еднотипни. Първият се извършва под натиска на 

                                                 
7 Тази теория обяснява защо Лавоазие дава наименованието „кислород” (“oxygen”  на гръцки означава 
„раждащ киселини”) на изолирания от него газ, който първоначално са определяли като „чист въздух” 
[Gribbin, 2002]. 
8 Затова тази теория и до днес се включва в основните курсова по химия, като се изтъкват нейната 
простота и лесна приложимост в случаите на водни разтвори – вж. например [Лазаров, 1978]. 
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аномалия (откритието на Деви, че солната киселина не съдържа кислород), а вторият е 
воден от чисто теоретични съображения – желанието да се обобщи теорията за неводни 
разтвори на  същите съединения. Във втория случай едва след като теорията е 
ревизирана се открива че тя позволява като киселини да се категоризират и вещества, 
които преди това не са третирани като такива. Вероятностният модел не дава 
възможност да се осмисли разликата между двата вида концептуална промяна. От своя 
страна, теоретичният модел на Тагард не позволява да се осмислят причините за 
ревизията на теорията на Лавоазие. Ако теорията на Лавоазие беше наистина теорията, 
задаваща смисъла на понятието киселина (вещества, които съдържат кислород и 
действат като окислители), то не става ясно как е било възможно откритието, че 
солната киселина не притежава кислород да се разглежда като аномалия по отношение 
на тази теория. Нормална реакция  в този случай е била да се заключи, че солната 
киселина не е киселина в смисъла на теорията, защото не съдържа кислород. Фактът, че 
откритието на Дави довежда до ревизия на кислородната теория показва, че тази теория 
е функционирала в качеството си на емпирична хипотеза, обясняваща свойствата на 
киселините и не толкова като теория, задаваща смисъла на понятието киселина. Затова 
при откриването на вещество, категоризирано като киселина на базата на неговите 
свойства, за което става ясно, че не потвърждава обясняващата хипотеза, тя бива 
отхвърлена. Понятието за киселина се превръща в истински теоретично понятие в 
теорията на Арениус – затова следващите промени в него са продиктувани не от 
откриването на аномалии, а от теоретични съображения. Тук би могло да се възрази, че 
фактът, че следващите промени не се дължат на откриването на аномалии, а са водени 
от теоретични съображения може да е случаен – просто такива аномалии още не са 
известни. Подобно възражение трудно може да бъде отхвърлено на базата само на един 
пример, затова в следващия раздел на тази статия ще покажа случай, който илюстрира 
добре как едно наистина теоретично понятие се съпротивлява на ревизия посредством 
аномалии.  

 

 

4. Защо електроните бяха разпознати като вълни 30 години след откриването им 

Изследванията на ефектите, които се наблюдават при протичането на 
електрически ток във вакуум започват още в средата на 17 в.9, но едва в края на 50-те 
години на 19 в. немският физик  Юлиус Плюкер забелязва особено сияние в областта 
на катода, което се наблюдава и известно време след като е преустановено подаването 
на напрежение и основното светене във вакуумната тръба е престанало. По-късно това 
сияние получава наименованието „катодни лъчи” и повече от 30 години продължават 
споровете какво точно представляват тези лъчи. Формират се две основни гледни 
точки. Съгласно първата гледна точка, лансирана най-напред от английския инженер  
Кромуел Флитууд Варли, лъчите са потоци от частици материя, излъчвани от катода. 
Като свидетелства в подкрепа на тази гледна точка се сочели следните факти: лъчите 

                                                 
9 Вниманието на изследователите е било привлечено от красивото светене, което съпътствало 
протичането на ток във вакуумна тръба. Излъчваната светлина била оцветена в синьо или зелено, в 
зависимост от вида на използваното стъкло. Това бил предшественикът на днешните неонови лампи. 
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хвърляли правилна сянка върху отсрещната страна на тубата, когато на пътя им бил 
поставян някакъв предмет, те успявали да задвижат много тънка пластинка, което 
показвало, че притежавали маса, по стената на тубата около катода се откривали следи 
от разпрашеното вещество, от което бил изграден отрицателният електрод. Тези 
доказателства изглеждали достатъчно убедителни, но проблемът бил в това, че същите 
тези катодни лъчи проявявали и свойства, които свидетелствали в подкрепа на една по-
различна хипотеза, изказана за пръв път от немския физик Ойген Голдщайн: катодните 
лъчи са електромагнитни вълни, подобно на светлината. В подкрепа на тази 
алтернативна хипотеза се сочели следните факти: лъчите имали способността да 
преминават безпрепятствено през тънка непрозрачна пластина; преминалите през 
пластината лъчи се разсейвали по начин, напомнящ за разсейването на светлина при 
преминаването и през мътно стъкло. 

По времето, когато се води спора между привържениците на корпускулната и 
вълновата теория за природата на катодните лъчи, за общоприета се е смятала 
електромагнитната теория на светлината, основна роля в която играят уравненията на 
Максуел. В тези уравнения скоростта на електромагнитните вълни се приема за 
константа и стойността на тази константа (с) се е приемало, че съвпада със скоростта на 
светлината – най-добре изучения за момента електромагнитен вълнов процес. Затова, 
когато през 1894 г. Дж. Дж. Томсън открива, че скоростта на катодните лъчи е много 
по-ниска от тази на светлината, това се е приело като решително свидетелство срещу 
вълновата хипотеза за природата на катодните лъчи. Успехът на корпускуларната 
теория се затвърждава и от факта, че Томсън успява да измери и масата на 
предполагаемите частици, съставляващи катодните лъчи – тези частици по-късно 
получават названието „електрони”. Тридесет години по-късно, през 1923 г. Луи де 
Бройл показва, че електроните все пак са вълни. Разбира се, признаването на тяхната 
вълнова природа става на цената на значителна трансформация на понятието за вълна. 
Въпросът е, защо тази промяна в понятието не се е осъществила 30 години по-рано, 
когато също са били налице неоспорими свидетелства за вълновата природа на  
катодните лъчи? Отговорът е, че понятието за вълна тогава е било защитено от 
теорията на Максуел, постулираща, че електромагнитните вълни притежават постоянна 
и следователно една и съща скорост. Скоростта на катодните лъчи се отличавала 
значително от възприетата стойност за тази постоянна скорост. Ако понятието за 
електромагнитна вълна беше изградено като прототипно понятие, организирано около 
своя типичен представител – светлината, катодните лъчи с тяхната значително по-ниска 
скорост щяха да бъдат разглеждани като аномалия. Игнорирането им като аномалия 
говори само за едно – понятието за електромагнитна вълна на този етап е имало статута 
на добре дефинирано теоретично понятие и всяко отклонение от стойностите на 
посочваните от дефиниращата теория съществени свойства се е третирало като 
доказателство за непринадлежност към това понятие.  

 

5. Заключение 

Посочените примери от историята на науката подкрепят допускането, че едно 
понятие може да бъде представено или чрез сумарните характеристики на своите 
типични представители, или посредством теория, която еднозначно задава 
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съществените характеристики на представителите на това понятие. В първия случай 
понятието лесно се поддава на ревизия, провокирана от аномалии – индивиди, които в 
много отношения приличат на типичните представители на понятието, но в други 
отношения се различават от тях. Теоретичните понятия са резистентни на аномалии.  

От тук могат да бъдат направени множество изводи, най-важният сред които е 
следният: когато се наблюдава резистентност при усвояване на нови понятия, трябва да 
се открие теорията, която поражда тази резистентност. Това не винаги е лесен процес, 
защото въпросната теория може да присъства имплицитно в знанията на обучаваното 
лице. Но без „разбиването” на тази теория, не може да се гарантира процеса на 
коректна асимилация на новото знание. 
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ТВОРЧЕСТВОТО ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ: 

ПРЕФОРМУЛИРАНЕТО НА ПРОБЛЕМА И ГЕНЕРИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ 
РЕШЕНИЯ 

Катя Стойчева, Калина Попова, Красимира Комнева 
 

Two groups of students in business administration (n = 12 and n = 13) used the 
Alternative Words Method (Getz, 2000) to redefine a given problem in an experimental study 
of the impact of problem redefinition on the generation of creative, i.e. original and effective 
solutions to real-life problems. Four professional psychologists rated the problem 
redefinitions for breadth and generalisation while four experienced managers rated the 
creativity of the proposed solutions to the problems. Subjects have provided more solutions to 
the redefined problem than to the non-redefined one and their solutions to the redefined 
problem were judged as more creative. However, this effect was observed in but one of the 
groups. Individual differences in tolerance of ambiguity and creative thinking skills 
(Stoycheva, 2003) were also related to problem redefinition and creativity. Students who were 
high in tolerance of ambiguity have provided problem redefinitions that were judged as more 
broad and generalised and the mean creativity score of their solutions to the redefined 
problem was higher than the mean creativity score of their solutions to the non-redefined 
problem. Students with lower level of creative thinking skills have performed better on the 
redefined problem: their most creative solution to the redefined problem scored higher than 
their most creative solution to the non–redefined problem. No significant effects were 
observed among students who were low in tolerance of ambiguity and those with higher level 
of creative thinking skills. The study’s findings are discussed in relation to the creative 
problem solving model and its application in creativity training and research.  

 
 В психологическите изследвания на творчеството решаването на проблеми е 
обект на специално внимание. Творчеството в решаването на проблеми зависи от 
характера на проблема, от качествата на личността, която решава проблема, от начина, 
по който протича този процес, и от условията (контекста), при които се осъществява.   

Процесът на творческо решаване на проблеми често се описва като 
последователност от свързани стъпки или етапи, които имат потенциала да резултират 
в творческо (креативно) решение или продукт. Може би най-популярният модел за този 
процес е моделът, формулиран първоначално от А. Осбърн и доразвит по късно от С. 
Парнс, С. Исаксен и Д. Трефингер (виж Sapp, 1995). Той включва следните стъпки: 1) 
откриване на цел, разпознаване на желание или предизвикателство (оbjective / mess 
finding); 2) натрупване на данни и факти  (fact finding); 3) изясняване и формулиране на 
проблема (problem finding); 4) генериране на идеи и възможни решения на проблема 
(idea finding); 5) оценяване и избор на решение (solution finding); 6) планиране на 
реализацията на решението (acceptance finding).  

Моделът има широко практическо и изследователско приложение. Той служи за 
основа на разработване на техники за стимулиране на креативността и на тренинг 
методи, както и за теоретико-методологически инструмент при изследване на 
творческото мислене и решаване на проблеми. Обучението в творческо решаване на 
проблеми включва 1) тренинг на нагласи за творческо поведение (например съзнателно 
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намерение и стремеж за търсене на нови идеи и използване на въображението за 
иновации; избягване от навика, традицията и от натиска към конформност); 2) развитие 
на творческите способности и умения за творческо мислене и 3) техники за генериране 
на нови идеи (преднамерено прилагани и използвани процедури за съзнателно и 
целенасочено продуциране на нови идеи) (Davis, 1973).    

Емпиричните изследвания се съсредоточават върху 1) оценка на ефективността 
на техниките и методите за стимулиране на творческото решаване на проблеми; 2) 
връзката на индивидуалните особености с творческото решаване на проблеми и 3) 
зависимостта на резултатите от начина, по който протича процеса на различните етапи. 
Някои примери в това отношение са разработването на метода на брейнсторминг като 
техника за генериране на идеи в група (Osborn, 1953); оценка на влиянието на 
обучението в творчество при решаване на проблеми чрез специфични техники или 
комплекси образователни програми върху ефективността при решаване на проблемите, 
върху творческите способности и творческите характеристики на личността, върху 
реални образователни, професионални и други житейски успехи (Parnes, 1987), както и 
прилагането на модела за творческо решаване на проблеми към творческия процес в 
изкуството (Sapp, 1995) и към анализа на творчеството при вземане на решения 
(Stoycheva, Lubart, 2001).  

 Настоящата статия има за цел да представи резултатите от едно 
емпирично изследване върху творческото решаване на проблеми. Нашето изследване 
си постави за цел 1) да проследи доколко преформулирането на проблеми влияе върху 
творческото решаване на проблеми и 2) доколко индивидуални особености на 
личността като толерантност към неопределеност и творчески способности влияят 
върху преформулирането на проблеми и творческото решаване на проблеми.  

Преформулирането на проблема позволява да се намери нова, различна 
перспектива към проблема, която да доведе до творческо решение на проблема. Когато 
човек търси решение на даден проблем, той може да решава проблема така както той е 
формулиран първоначално. Може обаче и първо да се опита да преформулира 
проблема така, че да подпомогне намирането на творчески решения на проблема. Може 
и да достигне до необходимостта от преформулиране на проблема, ако решенията, до 
които е достигнал при първоначалната формулировка на проблема, не са 
удовлетворителни  (Sternberg, Лubart, 1995). В резултат на редефинирането на проблема 
трябва да се получи фокусирана и полезна формулировка на проблема, разкриваща 
нови, по-перспективни насоки за търсене на решения.   

Davis (1973) отбелязва, че може би най-важното за успеха на груповото 
решаване на проблеми е начинът, по който е формулиран проблемът за решаване. 
Преди всичко това трябва да бъде прост проблем, добре фокусиран и насочен към една 
определена цел. Ако предложеният проблем е твърде комплексен (например, има много 
и различни аспекти) то е по-добре той да бъде разделен на няколко по-центрирани, по-
малки по обхват проблема. Едновременно с това задачата трябва да бъде формулирана 
достатъчно общо, за да допуска кардинално нови подходи към проблема (примери, 
дадени от него – “Как можем да направим по-добър капан за мишки?” и “Как можем да 
се избавим от мишките?”, “Как можем да подобрим нагряващата повърхност на 
печката?” и неговата по-широка формулировка “Помисли за по-добри начини за 
топлене на храна”. Проблемът трябва да бъде прост, фокусиран и заедно с това 
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достатъчно широко формулиран, за да позволява и насърчава разгръщането на 
креативността. 

Една от техниките за редефиниране на проблеми е методът на Алтернативните 
думи, предложен от Исак Гец (Getz, 2000). Методът е разработен в групови семинари с 
мениджъри и студенти по мениджмънт във Франция в контекста на управлението на 
иновациите в организациите (Getz, 2002). Целта на метода е да се повиши способността 
за преформулиране на проблеми на индивидуално ниво и на ниво малка група като 
предложи процедура за достигане до една по-широка и по-обобщена формулировка на 
проблема.  Обучаващите се трябва да  овладеят една техника, която могат да прилагат в 
преднамерен и целенасочен процес на търсене на творчески решения на проблемите, 
както и да се убедят, че е важно да се отделя време и внимание на етапа на изясняване и 
формулиране на проблема. 
 
Метод 

Настоящето изследване1 проверява хипотезата, че преформулирането на 
проблема води до повишаване на креативността на предложените решения на реални 
житейски проблеми. За целта ние сравняваме креативността на решенията, предложени 
без да има преформулиране на  проблема, с креативността на решенията, предложени 
след преформулиране на проблема. Като техника за преформулиране на проблема сме 
използвали метода на Алтернативните думи, разработен от Исак Гец (Getz, 2000).  

  Също така проверяваме доколко хората с различно равнище на толерантност 
към неопределеност и на способностите за творческо мислене се различават в 
преформулирането на проблеми и в креативността на предлаганите решения на 
проблемите.  

  
Участници  
 В изследването участваха 12 студенти от магистърската програма по бизнес 
администрация в НБУ (първа група ) и 13 студенти от 4-ти курс на бакалавърската 
програма по стопанско управление в СУ “Св. Кл. Охридски” (втора група). Първата 
група е съставена от 11 жени и 1 мъж на възраст от 22 до 38 години (M = 27,92; SD = 
6,34), които се обучават в едногодишен (9) или двугодишен (3) модул на програмата. 
Втората група е съставена от 7 жени и 6 мъже на възраст от 21 до 25 години (M = 22,38; 
SD = 0,96). 
 

Процедура 
 Изследването беше проведено групово на два етапа, в обичайната за 
изследваните лица учебна обстановка и в удобно за тях време. На първия етап ИЛ 
попълват въпросник за ТН. На втория етап се провежда експериментално изследване, 
което включва следните пет стъпки: 

1. Участниците решават стандартизирани задачи от тестове за творческо мислене, 
които служат за оценка на индивидуалните различия в способностите за творческо 
мислене. Това също така подпомага “вработването” на ИЛ в спецификата на 
творческите задачи. 
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2. После те предлагат решения на реален житейски проблем, без той да бъде 
преформулиран. 

3. Експериментаторът демонстрира метода на Алтернативните думи, след което той 
се упражнява в групата. 

4. Участниците преформулират нов реален житейски проблем по метода на 
Алтернативните думи. 

5. Накрая те предлагат решения на преформулирания реален житейски проблем. 
Беше изготвена специална експериментална тетрадка, която включва задачите от 

стъпки 1, 2, 4 и 5. Експериментаторът раздава тетрадките в началото на 
експерименталната сесия. В нея се нанасят и демографските данни на участниците.   
 
Инструменти  

Толерантност към неопределеност 
За оценка на индивидуалните различия в ТН се използва българската адаптация 

на скалата на Нортън МАТ-50/БВ-3 (Стойчева, Щетински, Баждекова, 1998). Тя 
включва 52 айтема, които описват реакция на толерантност или нетолерантност към 
неопределени ситуации, събития или идеи. ИЛ се самооценяват по 4-степенна скала 
като по-високият индивидуален бал означава по-висока ТН. Скалата на Нортън показва 
много добра надеждност и валидност в български и чуждестранни изследвания 
(Стойчева, 2003). 

 
Способности за творческо мислене 

За оценка на индивидуалните различия в способностите за творческо мислене се 
използват две задачи от Вербална форма А на тестовете за творческо мислене на 
Торанс (Torrance, 1974), адаптирана за използване в български условия (Стойчева, 
1988). Дейност 5 “Необичайна употреба” и Дейност 6 “Необикновени въпроси” се 
прилагат със стандартните си инструкции като времето за изпълнение на всяка от 
задачите е ограничено до 5 минути.    

Отговорите на вербалните задачи за творческо мислене се оценяват по 
показателите продуктивност, гъвкавост и оригиналност. Продуктивността е мярка за 
лекотата на генериране на идеи: колкото повече отговори има ИЛ, толкова по-голяма е 
неговата продуктивност. Оценката за продуктивност е броят адекватни отговори на 
задачата.  

Гъвкавостта отразява способността на индивида да използва различни гледни 
точки и да променя подхода си към задачата. Типовете отговори на задачата са 
категоризирани и оценката за гъвкавост се определя от броя използвани различни 
категории сред дадените от ИЛ отговори.  

Оригиналността е мярка за способността на индивида да генерира необичайни, 
нестандартни и рядко срещани отговори. Оценката за оригиналност на ИЛ е сумата от 
оценките за оригиналност на дадените от него отговори. Оригиналността на отделния 
отговор се определя според българските норми за оригиналност на отговорите на  
Вербална форма А на тестове за творческо мислене на Торанс (Стойчева, 1988). 
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Метод на Алтернативните думи 
 При този метод се тръгва от първоначална формулировка на проблема като 
въпросително изречение. За всяка една от думите, съставящи това изречение, се 
предлагат алтернативни думи – думи, които могат да заемат мястото на оригиналната 
дума в изречението, така че пак да се получи граматически правилно и смислено 
изказване. След този етап на генериране на алтернативни думи се преминава към 
търсене на нова формулировка на проблема. Участниците се поощряват да използват 
думите от първоначалната формулировка и предложените алтернативни думи, търсейки 
различни възможни комбинации. Те също така могат да използват и нови думи или 
идеи, които им хрумват в момента.   

Някои от предложенията ще са по-конкретни и по-тесни, а други ще са по-общи 
и по-широки от първоначалната формулировка. Целта е да се достигне до по-обобщена 
и по-широка формулировка, която запазва смисъла на първоначалния проблем. 
Например, при преформулирането на проблема “Как мога да си намеря добра работа 
след завършване?”, използван в настоящето изследване за упражняване на метода в 
група, може да се достигне до формулировка от типа “Как мога да стана богат без да 
върша нищо?”. Такива формулировки са твърде общи и излизат извън рамките на 
изходния проблем. Една удовлетворителна от гледна точка на метода нова 
формулировка на проблема например е “Как мога да променя професионалната си 
ситуация ?”.  
 В първата група обясняването и упражняването на метода на Алтернативните 
думи отне около 25 минути, а цялата експериментална сесия продължи около 65 
минути. Участниците във втората група генерираха повече алтернативни думи и 
обсъждаха по-продължително новите, алтернативни формулировки на проблема; при 
тях  демонстрацията на метода на Алтернативните думи отне около 45 минути, а цялата 
експериментална сесия продължи около 85 минути. 
 
Реални житейски проблеми 
 Два реални житейски проблема бяха подбрани и формулирани за целите на това 
изследване : “Как да се намали времето за път между работата и дома?” и “Как човек да 
учи докато работи по цял ден?” Те се използват при два типа задачи: 1) за 
преформулиране на проблема и 2) за решаване на проблема.  

Задачата за преформулиране на проблема се изпълнява след като методът на 
Алтернативните думи е бил обяснен и упражнен от цялата група. Тогава ИЛ трябва 
самостоятелно да приложат този метод и да преформулират единия от двата проблема. 
Времето за изпълнение е 10 минути. 

Задачата за решаване на проблема се изпълнява два пъти: преди запознаване с 
метода на алтернативните думи, когато се предлагат решения на единия от двата 
проблема, така както той е формулиран, и след задачата за преформулирането на 
другия проблем, когато се предлагат решения на вече преформулирания проблем. 
Инструкцията към задачата иска от ИЛ да предложат колкото се може повече 
интересни и оригинални идеи, които могат да бъдат ефективно решение на проблема. 
Времето за изпълнение е 5 минути.  

Местата на двата реални житейски проблема се редуват в експерименталната 
тетрадка, от която бяха изготвени две алтернативни форми (форми А и Б). 

 21



Експериментаторът редува двете форми при раздаването на експерименталните 
тетрадки в групата. 
  

Оценяване на задачите с реални житейски проблеми  

Широта  и обобщеност на формулировката на проблема 
14 души са работили върху преформулирането на проблема “Учене” (“Как човек 

да учи докато работи по цял ден?”), а 11 души са преформулирали проблема 
“Пътуване” (“Как да се намали времето за път между работата и дома?”). 
Предложените от ИЛ нови формулировки на реалния житейски проблем се оценяват от 
експерти по показателя степен на обобщеност и широта на формулировката. За 
експерти бяха поканени 4 професионални психолози, занимаващи се с научно-
изследователска дейност. Експертите бяха помолени да оценят всеки един от 
отговорите на ИЛ, заедно с оригиналната формулировка на проблема, по 7-степенна 
скала в зависимост от степента на обобщеност и широта на формулировката. Скалата 
включва степените: 1–“много ниска”, 2–“ниска”, 3–”по-скоро ниска, отколкото висока”, 
4–”колкото ниска, толкова и висока”, 5–”по-скоро висока, отколкото ниска”,                
6–“висока” и 7-“много висока”. Всеки от експертите оценява формулировките на двата 
въпроса, като тяхната последователност се редува. Формулировките са написани на 
отделни картончета, които се дават на експертите в един и същ случаен ред. 

Корелациите между оценките на експертите са статистически значими при 10 от 
12те изчислени коефициенти на корелация по Пирсън. Те варират от 0,53 до 0,85 при 
оценка на формулировките на проблема “Пътуване” (средна корелация r = 0,67, p < 
0,05) и от 0,34 до 0,77 при оценка на формулировките на проблема “Учене” (средна 
кореалция  r = 0,55, p < 0,05).  

Оценката за широта и обобщеност на предложената от ИЛ нова формулировка 
на проблема е усреднената оценка на 4те експерта за тази формулировка. За проблема 
“Пътуване” най-високи оценки например са получили формулировките “Как да увелича 
свободното си време?” и “Как можем да свържем домашните/семейните задължения и 
професионалните?”, а най-ниска - “По какъв начин мога да стигам бързо до работното 
си място?” При преформулирането на проблема “Учене” най-високи оценки са 
получили отговорите “По какъв начин да се самоусъвършенствам докато съм жива?” и 
“Как човек да генерира идеи докато организира деня си?”, а най-ниска – “Как да си 
взема изпита като от сутрин до вечер съм зает?” 
   

Продуктивност и креативност на решенията 
Участниците в изследването предлагат решения и на двата проблема. 14 души са 

предлагали решения на проблема “Пътуване “ без преформулиране и на проблема 
“Учене” след преформулирането му. Другите 11 души са решавали проблема “Учене” 
без преформулиране и проблема “Пътуване” след преформулирането му. Получени са 
общо 126 решения на проблема “Пътуване” и 124 решения на проблема “Учене”. Като 
се елиминират повтарящите се отговори и тези, които са смислово идентични, остават 
съответно 69 и 54 различни решения на тези проблеми.  

 22



Креативността на отделния отговор се определя от експертна оценка. За 
експерти при оценка на креативността на решенията на реалните житейски проблеми 
бяха поканени четирима професионални мениджъри със стаж от 7 до 10 години на 
мениджърска позиция. Експертите бяха помолени да оценят в каква степен дадено 
решение е творческо решение на проблема, т.е. интересно и оригинално решение, което 
може да бъде ефективно в дадената ситуация. Експертите използват 7-степенна скала за 
оценка на креативността на решенията, която включва степените: 1-“много ниска”, 2-
“ниска”, 3-”по-скоро ниска, отколкото висока”, 4-”колкото ниска, толкова и висока”, 5-
”по-скоро висока, отколкото ниска”, 6-“висока” и 7-“много висока”. Всеки от 
експертите оценява решенията на двата проблема, като тяхната последователност се 
редува. Всяко от решенията е написано на отделно картонче, които се подават на 
експертите в един и същи случаен ред. Оценката за креативност на дадено решение е 
усреднената оценка на 4те експерта за креативността на това решение.   

 Корелациите между оценките на експертите за решенията на проблема 
“Пътуване” са статистически значими при 3 от 6те изчислени коефициенти на 
корелация по Пирсън, а корелациите между оценките за решенията на проблема 
“Учене” са статистически значими за 5 от 6те коефициента. В първия случай значимите 
корелации варират от 0.33 до 0.36 (p < 0.01), а във втория – от 0.29 (p < 0.05) до 0.65 (p 
<0.001). Анализът на незначимите корелации между експертните оценки показва, че те 
се дължат на ограничен брой отговори, които са предизвикали полярни оценки у 
двамата експерти. Например решението “Да не създаде семейство и да гони кариера” в 
отговор на проблема “Учене” получава или много ниска, или висока оценка. По 
аналогичен начин идеята “Да убедим началника си да открие клон на фирмата по-близо 
до дома” като решение на проблема “Пътуване” получава крайно ниски или крайно 
високи оценки. В този смисъл по-ниската съгласуваност между експертните оценки 
отразява естествената противоречивост на отношението към нестандартните идеи.   

Предложените от ИЛ решения на реалните житейски проблеми се оценяват по 
показателите продуктивност и креативност. Оценката за продуктивност на ИЛ се 
определя от броя адекватни отговори на задачата. За оценка на креативността на ИЛ са 
използвани три показателя. Освен сумата от оценките за креативност на предложените 
адекватни решения на проблема, се изчисляват и два други показателя, при които  
оценката за креативност на отговорите на изследваното лице не зависи от броя на тези 
отговори (Mouchiroud, Lubart, 2002): средна оценка от оценките за креативност на 
предложените решения и оценката за креативност на най-креативното от тях.   

Дизайнът на изследването и използваните в него индивидуални показатели са 
обобщени по-долу в Таблица 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 23



Таблица 1. Дизайн на емпиричното изследване на преформулирането на проблеми и 
генерирането на творчески решения на проблеми 

Етапи Дейности Инструменти Показатели 

ПЪРВИ  Тестиране на 
толерантност към 
неопределеност  

Българска адаптация на 
скалата на Нортън МАТ 

Индивидуален бал за  

Толерантност към  

неопределеност 

Д1 Необичайна употреба Продуктивност 
Гъвкавост 
Оригиналност  

Задачи за творческо 
мислене 

Д2 Необикновени въпроси Продуктивност 
Оригиналност 

Решаване на реален 
житейски проблем Д3 Решаване на I реален 

житейски проблем 
Продуктивност I 
Креативност  Сума I 
Креативност Средна I 
Най-креативен отговор I 

Демонстрация на метода “Алтернативни думи” 

Преформулиране на 
реален житейски 
проблем 

Д4 Преформулиране на II 
реален житейски проблем 

Широта и обобщеност  

ВТОРИ 

Решаване на реален 
житейски проблем 

Д5 Решаване на II реален 
житейски проблем 

Продуктивност II 
Креативност Сума II 
Креативност Средна II 
Най-креативен отговор II 

 
 

Резултати 
 
Сравняване на продуктивността и креативността на решенията на реални 
житейски проблеми със и без преформулирането им 

 Резултатите на ИЛ, попълвали форма А на експерименталната тетрадка (n = 14, 
7 от първа група и 7 от втора група), не се различават от резултатите на ИЛ, попълвали 
форма В (n = 11, 5 от първа група и 6 от втора група), по нито един от изследваните 
показатели за продуктивност и креативност при решаване на реални житейски 
проблеми. Двете последователности на използване на реалните житейски проблеми в 
експеримента следователно са равностойни.   

В Таблица 2 са показани оценките за продуктивност и креативност на решенията 
на реалните житейски проблеми. Участниците в двете групи не се различават значимо 
по нито един от изследваните показатели за продуктивност и креативност, както 
показват сравненията,  направени с t-тест за независими извадки. Резултатите от първия 
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(без преформулиране) и втория (с преформулиране) реални житейски проблеми са 
сравнявани по отделно в двете групи с помощта на t-тест за свързани извадки.  

 
Таблица 2. Средни величини, стандартни отклонения и t - стойности на показателите 

за продуктивност и креативност на решенията на реални житейски 
проблеми със и без префромулиране  в двете изследвани групи  

 
 Първа група Втора група 

 n = 12 n = 13 
Продуктивност I 3,75 (2,30) 5,92 (3,57) 
Продуктивност II 5,42 (2,23) 4,54 (2,11) 

t 2,42 * 1,92 
Креативност Сума I 15,75 (10,81) 25,.98 (16,34) 
Креативност Сума II 25,40 (10,09) 19,63 (8,79) 

t 3,46 ** 1,82 

Креативност Средна I 4,17 (1,15) 3,98 (1,44) 
Креативност Средна II 4,72 (0,77) 4,40 (0,58) 

t 1,53 0,87 
Най-креативен отговор  I 5,10 (0,52) 5,27 (1,79) 
Най-креативен отговор  II 5,81 (0,43) 5,36 (0,68) 

t 3,23 ** 0,19 

* p < 0,05;   ** p < 0,01;  
 
Преформулирането на проблема води до по-висока креативност на предлаганите 

решения на проблема само в една от двете групи. Участниците в първата група са 
предложили повече решения на проблема, който предварително са преформулирали, 
отколкото на проблема, който е решаван без да е бил преформулиран. Те също така са 
предложили и по-креативни решения на преформулирания проблем. По-високата 
креативност на решенията се проявява в сумата от оценките за креативност на всички 
дадени от тези ИЛ решения и в оценката за креативност на най-креативното от 
предложените от тях решения. 

Набюдаваните различия в продуктивността и креативността при решаването на 
реални житейски проблеми на участниците във втората група не са статистически 
значими.  

 
Толерантността към неопределеност и решаването на реални житейски проблеми 
със и без преформулиране 

Участниците от първата (М = 131,92; SD = 14,03) и от втората група (М = 141,08; 
SD = 26,94) не се различават по своята толерантност към неопределеност – t = 1,05. 
Всички ИЛ бяха разделени в две подгрупи – с висока и с ниска ТН спрямо средната 
стойност в българската нормативна извадка (Стойчева, Щетински, Баждекова, 1998). 
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ИЛ с оценки за ТН под 127 точки включително попадат в групата с ниска ТН (n = 7), а 
ИЛ с оценка за ТН над 128 точки включително попадат в групата с висока ТН  (n = 18).  

Резултатите на участниците с ниска и с висока ТН се различават само по 
отношение на средната креативност на решенията на преформулирания проблем: 
оценката в групата с висока ТН (М = 4,75; SD = 0,64) е по-висока от оценката в групата 
с ниска ТН (М = 4,06; SD = 0,54) - t = 2,52; p < 0,05. 

Само в групата с висока ТН преформулирането на проблема води до по-висока 
креативност (Таблица 3), която се проявява в средната оценка за креативност на 
предложените решения: тя е по-висока при решенията на преформулирания проблем 
отколкото при решенията на проблема без преформулиране. 
 
Способностите за творческо мислене и решаването на реални житейски проблеми 
със и без преформулиране 

Двете изследвани групи се различават само по един от измерените пет 
показатели за творческо мислене: участниците във втората група показват по-висока 
продуктивност в отговорите си на Дейност 2 “Необикновени въпроси” (Таблица 1).   
Всички ИЛ бяха разделени на две групи – с високи и с ниски творчески способности, 
по следния начин. Първо, по всеки един от петте показателя за творческо мислене се 
обособяват ИЛ с високи и с ниски постижения спрямо медианата на получените 
резултати. Второ, ИЛ с високи постижения поне по 3 от 5 показателя образуват групата 
с високи творчески способности (n = 11). ИЛ с високи постижения по 2, 1 или по нито 
един от параметрите на творческото мислене образуват групата с ниски творчески 
способности (n = 14). 

Таблица 3. Средни величини, стандартни отклонения и t-стойности на показателите 
за продуктивност и креативност на решенията на реални житейски 
проблеми със и без преформулиране при изследвани лица с различно 
равнище на толерантност към неопределеност и на творчески 
способности 

 Толерантност към  
неопределеност  Творчески способности  

  Ниска   
n = 7 

 Висока  
n = 18 

Ниски 
n = 14 

Високи 
n = 11 

Продуктивност I 5,57 
3,15 

4,61 
3,22 

3,86 
2,68 

6,18 
3,37 

Продуктивност II 6,00 
3,06 

4,56 
1,65 

4,64 
2,24 

5,36 
2,11 

t 0,45  0,08 1,15 0,85 
Креативност I 
Сума 

25,11 
14,89 

19,50 
14,66 

16,18 
11,53 

27,30 
16,29 

Креативност II 
Сума 

24,36 
12,96 

21,64 
8,44 

20,75 
9,72 

24,50 
9,70 

t 0,19  0,60 1,51 0,59 
Креативност I 
Средна 

4,57 
0,69 

3,88 
1,42 

4,17 
1,16 

3,95 
1,47 
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Креативност II 
Средна 

4,06 
0,54 

4,75 
0,64 

4,51 
0,73 

4,61 
0,66 

t 1,20 2,52 * 1,03 1,21 
Най-креативен 
отговор  I 

5,68 
0,40 

5,00 
1,50 

5,11 
0,72 

5,30 
1,86 

Най-креативен 
отговор  II 

5,46 
0,62 

5,62 
0,61 

5,55 
0,62 

5, 61 
0,62 

t 0,75  1,67 2,23 * 0,51 

* p < 0,05;    
 
 Участниците с по-високи творчески способности не се различават от тези с по-

ниски творчески способности по нито един от измерваните показатели за 
продуктивност и креативност на решенията на реални житейски проблеми. 
Преформулирането на проблема води до по-висока креативност само в групата с по-
ниски творчески способности (Таблица 3): най-креативното от всичките решения на 
преформулирания проблем, предложени от тези участници, е получило по-висока 
оценка за креативност от най-креативното им решение на проблема без 
преформулиране.  
 ИЛ с по-ниски творчески способности не се различават по своята толерантност 
към неопределеност (М = 143,00; SD = 22,02) от ИЛ с по-високи творчески способности 
(М = 128,64; SD = 19,56) – t = 1,70.  
 

Преформулирането на проблема и продуктивността и креативността при 
решаването на проблема 

Оценките за широта и обобщеност на новите формулировки на проблема 
варират от 2 до 6,50 (М = 4,07; SD = 1,44; n = 25). Между средните оценки за 
преформулиране на проблема, получени с форма А (М = 4,21; SD = 1,40) и с форма Б 
(М = 3,89; SD = 1,55) на експерименталните тетрадки, няма статистически значима 
разлика – t = 0,56. Участниците от първата група (М = 3,92; SD = 1,40) и от втората 
група (М = 4,21; SD = 1,53) също така не се различават по получените от тях оценки за 
преформулиране на проблема - t = 0,50.   

Преформулирането на проблеми е свързано с толерантността към 
неопределеност, но не е свързано с творческите способности. Оценките за широта и 
обобщеност на новата формулировка на проблема на участниците с ниска ТН са по-
ниски (М = 2,71, SD = 0,77) в сравнение с оценките на групата с висока ТН (M = 4,60; 
SD = 1,29) - t = 4,46; p < 0,001. Оценките за широта и обобщеност на новите 
формулировки на проблема, получени в групата с по-ниски творчески способности (М 
= 3,75; SD = 1,16), не се различават от оценките на групата с по-високи творчески 
способности (М = 4,48; SD = 1,70) - t = 1,21. 

Всички ИЛ бяха разделени в две подгрупи – с висока и с ниска степен на широта 
и обобщеност на новите формулировки на проблема спрямо средната стойност в 
извадката. ИЛ с оценки за преформулиране на проблема над 4,25 включително попадат 
в групата с високи оценки (n = 11), а ИЛ с оценка за преформулиране на проблема до 4 
точки включително попадат в групата с ниски оценки (n = 14).  
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 Участниците с по-ниска и с по-висока степен на широта и обобщеност на 
формулировката на проблема се различават по креативността на предложените от тях 
решения след преформулирането на проблема (Таблица 4): най-креативното от 
решенията на преформулирания проблем, предложени от участниците с по-голяма 
широта и обобщеност на формулировката на проблема, е получило по-висока оценка за 
креативност от най-креативното решение на участниците с по-ниски оценки за широта 
и обобщеност на формулировката на проблема. 
 

Таблица 4. Средни величини, стандартни отклонения и t - стойности на показателите 
за продуктивност и креативност на решенията на преформулирани реални 
житейски проблеми при изследвани лица с ниски и високи оценки за 
широта и обобщеност на формулировката на проблема 

 Широта и обобщеност на формулировката на 
проблема 

  Ниска 
n = 14 

 Висока  
n = 11 t 

Продуктивност II 5,29 
2,64 

4,54 
1,37 0,91 

Креативност Сума II 
 

22,89 
11,38 

21,77 
7,50 0,28 

Креативност Средна II 
 

4,37 
0,71 

4,79 
0,61 1,56 

Най-креативен отговор  II 5,36 
0,67 

5,86 
0,38    2,24 * 

   * p < 0,05; 
 

Обсъждане 
 Настоящето изследване проверява хипотезата, че преформулирането на 
проблема води до намирането на по-креативни решения на проблема, т.е. интересни и 
оригинални идеи, които могат да бъдат ефективно решение на проблема. Бяха сравнени 
продуктивността и креативността при решаването на реални житейски проблеми със и 
без преформулирането им от две групи студенти по бизнес администрация. Беше 
проверено и доколко степента на широта и обобщеност на новите формулировки на 
проблема е свързана с генерирането на повече и по-креативни решения на проблема. 
Освен това проверихме доколко индивидуалните различия в толерантността към 
неопределеност и способностите за творческо мислене са свързани с широтата и 
обобщеността при преформулирането на проблема, от една страна, и с продуктивността 
и креативността при решаването на проблеми със и без преформулиране.   
 Получените резултати показаха, че преформулирането на проблема с помощта 
на метода на Алтернативните думи (Getz, 2000) може да доведе до по-висока 
продуктивност и креативност при решаването на проблема, но този ефект не се 
наблюдава във всички случаи, проявява се в различна степен по отношение на 
различните показатели за креативност и зависи от индивидуално-психичните 
особености на изследваните лица.  
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Преформулирането на проблеми води до по-висока креативност на предлаганите 
решения на тези проблеми само в една от двете изследвани групи. Това е първото 
експериментално изследване на метода на Алтернативните думи и ние не разполагаме с 
други данни за сравнение и съпоставка на нашите резултати. Бъдещите изследвания в 
тази насока ще покажат дали и доколко характеристиките на групата и особеностите на 
груповия процес влияят върху ефективността на метода. Натрупването на 
експериментален опит и на емпирични данни също така ще стимулира по-нататъшната 
стандартизация на процедурата по прилагането му.  

В едно от шестте направени сравнения преформулирането на проблема води до 
по-високи резултати и за продуктивност  и за креативност, а в други две - до по-високи 
резултати само за креативност. Когато оценката за продуктивност при решаването на 
преформулирания проблем е по-висока, по-висока е и сумарната оценка за креативност 
на предложените решения. Когато няма значими различия в продуктивността при 
решаването на проблеми със и без преформулиране, се наблюдава значимо по-висока 
средна креативност на отговорите на преформулирания проблем, или значимо по-
висока оценка за креативност на най-креативния отговор на преформулирания проблем.  

Преформулирането на проблеми води до по-висока креативност на предлаганите 
решения на тези проблеми при лицата с висока толерантност към неопределеност: 
средната креативност на предложените от тях решения на преформулирания проблем е 
по-висока.  При лицата с ниски творчески способности преформулирането на проблема 
също води до по-висока креативност на предлаганите решения на проблема: най-
креативното от предложените от тях решения на преформулирания проблем е получило 
по-висока оценка.  

Индивидуалните различия в толерантността към неопределеност са свързани с 
преформулирането на проблема: лицата с висока толерантност към неопределеност са 
предложили формулировки на проблема с по-голяма широта и степен на обобщеност. 
От друга страна, индивидуалните различия в способностите за творческо мислене 
(продуктивност, гъвкавост, оригиналност) не са свързани с индивидуалните различия в 
преформулирането на проблеми и творческото решаване на реални житейски проблеми.  
 Тези резултати ни позволяват хипотетично да очертаем два пътя за постигане на 
по-висока креативност при решаването на преформулираните проблеми. Първо, 
преформулирането на проблема води до генериране на повече отговори (по-висока 
продуктивност), сред които има и по-креативни отговори (по-висока сумарна оценка за 
креативност и по-висока оценка за най-креативното решение). Можем да предположим, 
че изследването на по-широко поле от възможни решения на проблема е довело до 
откриването на по-креативни решения. Второ, преформулирането на проблема води до 
генерирането на по-креативни отговори, без да има по-висока продуктивност при 
генерирането на отговори, и това се отразява в по-високата средна оценка за 
креативност на предложените решения. Този механизъм се опира на по-големите 
индивидуални възможности – толерантните към неопределеност лица предлагат по-
широки и обобщени формулировки на проблема, а лицата с по-широки и обобщени 
формулировки на проблема получават по-високи оценки за креативност на най-
креативните си решения.  

Теоретична и емпирична верификация на тези предположения, направени в 
съответствие с натрупаните знания за творческия процес и за връзката на 
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толерантността към неопределеност с уменията за творческо мислене и решаване на 
проблеми (Стойчева, 2003б), е предмет на бъдещи изследвания.  
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ТЕМПЕРАМЕНТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ДЕЦА С ХИПЕРАКТИВНОСТ 
И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО 

Маргарита Станкова 

The article includes a review of the characteristics of temperament in children with 
attention deficit and hyperactivity disorder and conduct disorder. A research, that includes 20 
children with ADHD /9-15 years old/, shows that characteristics of temperament that belong 
to the first factor – extroversion and the second factor – negative affectiveness have higher 
means than the same in children from the control group. Characteristics connected with the 
third factor – effortful control have lower means in children with ADHD in comparison with 
their peers without any disorders. The conclusion is that children with ADHD have high 
reactivity and low self-control. 

  Темперамент в детска възраст.  

Темпераментът се композира от генетично обословените, изграждащи блокове 
на личността. Той е с висока унаследяемост и е сравнително стабилен в надлъжния срез 
на живота. Много автори се опитват да очертаят взаимовръзките между ранното 
дефиниране на характеристиките на темперамента и личността на зрелия индивид, 
както и да оценят ролята на конституционалните фактори в демонстрацията на 
особеностите на темперамента и влиянието на заобикалящата среда. Като цяло се 
налага позицията, че личността представя развитийния изход от взаимодействието на 
факторите на заобикалящата среда с характеристиките на темперамента във времето 
(Rothbart, 1988). Една широка дефиниция на голям брой водещи изследователи на 
терперамента гласи, че темпераментът е характерна индикация на естествената 
тенденция на индивида да отговаря на заобикалящата среда и да използва стимулите. 
Той е репрезентативен индикатор на определени поведения, на това как човекът учи,  
търси и се адаптира към заобикалящата среда. Темпераментът е поведенческия стил 
или как поведението ни се вмества в способностите, как поведението ни съответства на 
мотивацията ни, защо имаме такъв начин на поведение. Темпераментът е 
характеристичен феномен на индивидулната емоционална природа, собствените силни 
страни, скоростта на отговора, качеството на превалиращото настроение и всички 
особености на флуктуациите и интензивността на настроението.  Той се определя и е 
резултат от уникална комбинация на личностните предпочитания (Chess, Thomas, 1991; 
Talwar, Nitz, Lerner, 1991; Sheldon, Stevens, 1942; Allport, 1961; Zarghani, 1988; Keirsey, 
1978; цитирани по Rothbart, Bates, 1998).  

Според Derryberry и Rothbart (2001) различията в детския темперамент се 
дължат на факта, че децата още от първите години от своя живот се различават по 
своите реакции в отговор на сензорни стимули. Освен типа на реакцията, тези автори 
въвеждат в своята теория и различията в способностите на децата да се възстановяват 
след силна емоционална реакция. Rothbart (1981) дефинира темперамента като 
индивидуалните различия в реактивността и саморегулацията, които имат 
конституционална основа. Терминът конституционален, авторката дефинира като 
относително постоянния биологичен фон на организма, който най-вероятно се определя 
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от наследствеността, но независимо от това до известна степен се повлиява във времето  
от социалния опит. Реактивността е способността за отговор или активността на 
поведенческите и физиологичните системи на организма. В дефиницията на 
саморегулация се включват нервните и поведенчески процеси, и особено вниманието и 
неговия контрол варху психичната дейност.  Според Derryberry и Rothbart (2001) 
реактивността и саморегулацията са термините, определящи основните 
психологични процеси в дефиницията на темперамента. 

    Хиперактивност и дефицит на вниманието 

Хиперактивност и дефицит на вниманието /ХАДВ/ е състояние, което най-често 
се диагностицира в предучилищна или ранна училищна възраст. Децата, които са 
носители на този проблем трудно контролират поведението си и имат сериозни 
затруднения в концентрацията и устойчивостта на вниманието. 

В нормалния ход на развитието в процеса на изследване на света децата се 
движат неуморно. На стола се въртят, говорят и извиват, подвикват и показват 
различни обекти около себе си. Когато са на крака, те не спират да се движат. В 
ранното детство такава активност е нормална, но някои деца продължават да я 
проявяват и в следващите години от живота си. Децата с ХАДВ са твърде чувствителни 
към образи и звуци. Лесно отвличат вниманието  си и в шумна среда за тях е 
невъзможно да стоят на едно място и да изпълняват задачи или целенасочени дейности. 
Възрастните отбелязват, че тези деца се научават да тичат още преди да са се научили 
да ходят. Когато възрастните говорят, децата с ХАДВ до такава степен не успяват да се 
концентрират, че дори не ги забелязват. Освен че имат затруднения в стоенето на едно 
място, планирането на дейностите и концентрацията на вниманието, те просто не 
успяват да видят какво се случва около тях и да отговорят съответно на очакванията на 
заобикалящата среда. Като резултат, те често причиняват нарушаване на дисциплината, 
дразнят другите и разочароват родителите си и възрастните от заобикалящата среда. 
Освен това, те по-често срещат трудности в обичайните ангажименти и не успяват да се 
справят със задълженията си.  

Принципните характеристики на децата с ХАДВ са невнимание, свръхактивност 
и импулсивност. Тъй като тези симптоми са забележими до известна степен при всички 
деца, поставянето на диагнозата ХАДВ изисква прецизна преценка от специалист. 

В процеса на израстване трудностите във вниманието и поведението, свързано с 
хиперактивност и импулсивност обикновено се снижават до навлизането в младежка 
възраст. Персистирането на ХАДВ симптомите до младежка и зряла възраст е 
обвързано със съпътстващи поведенечски проблеми, особено под въздействието на 
факторите от заобикалящата среда. При децата, които продължават да проявяват 
симптомите на ХАДВ и в младежка възраст по-често се срещат: 
     - опозиционно разстройство и враждебно противопоставяне;  
     - нарушени взаимоотношения в семейството /особено с родителите/;  
     - поведенческо разстройство на развитието;                                                                                                              
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Един сложен за дискутиране въпрос свързан с ХАДВ е да се изведат 
индивидуалните различия в пътя на развитие при децата с това нарушение, които 
показват различния изход от това нарушение. Много изследователи опитват да разберат 
как генетичната основа влиза в интеракция със заобикалящата среда в развитието на 
симптомите на ХАДВ, за да се прояви клиничната вариабилност (Cantwell, 1996; 
Biederman, et al., 1996; Mannuzza, et al., 1993).  

 

ХАДВ и характеристики на темперамента 

Интересът към взаимовръзката между ХАДВ и темперамента се появява в 
процеса на търсене на възможността за доказване на ролята на допамин D4 
рецепторния ген като рисков фактор при ХАДВ, както и в посока на характеристиката 
търсене на новости и връзката й с функционирането на допаминовите рецептори. Тази 
характеристика е една главна категория на темперамента, дефинирана от Клонингер в 
методиката за изследване на темперамент TCI (Cloninger, Przybeck, Svrakic, 1991). 
Темпераментовата теория на Клонингер въвежда допамина като невротрансмитер, 
отговорен за нивото на търсенето на новости, като характеристика наблюдавана и 
демонстрирана в поведението.  Предполага се, че допаминовата регулация е и 
първичната невротрансмитерна система включена в генезата на ХАДВ, най-вече поради 
ефективността от фармакологичната терапия, използвана за копиране на симптомите на 
ХАДВ, насочена към повлияване на допаминовите нива. Едно проучване, което засяга 
характеристиките на  темперамента при ХАДВ установява при 78 изследвани възрастни 
значимо по-високи нива на търсене на новости и отбягване на увреждане (Downey, 
Stelson, Pomerleau, Giordani, 1997). Изследването е проведено с въпросника 
Tridimensional Personality Questionnaire. Тези автори откриват също при възрастни с 
ХАДВ и високи нива на депресивност, антисоциално личностово разстройство и 
зависимост към вещества. 47% от техните изследвани лица имат тревожно или 
депресивно разстройство и 37% са имали коморбидност с поведенческо разстройство 
или афективно разстройство в детството. Тези данни от една страна показват 
многофакторното дефиниране на синдрома хиперактивност и дефицит на вниманието, а 
от друга страна насочват вниманието и към търсене на конституционално обусловена, 
единна система, която вероятно стои в основата на нарушения, които често се изявяват 
в коморбидност помежду си.  

Допаминовият D4 рецепторен  ген (DRD4) с 48 bp вариант е фокус на множество 
изследвания в опитите да се открие генетичното кодиране на ХАДВ. Faraone, Doyle, 
Mick, Biederman (2001) провеждат мета-анализ на 14 случая и контроли и фамилни 
асоциативни проучвания. В своето проучване те откриват значими асоциации за 
едновременно фамилните и контролни проучвания на отделни случаи. Lynn и съавтори 
(2005) цитират автори на 23 проучвания, които търсят връзка между DRD4 – 48 bp и 
търсенето на новости и установяват, че 52% от тях показват позитивни резултати. 

Резултатите от тези проучвания показват възможната роля на DRD4 
едновременно в дефинирането на ХАДВ и характеристиката търсене на новости, 

 34



въпреки че измереният ефект не е голям и резултатите остават под въпрос, тъй като 
голям брой проучвания съобщават и негативни данни. Три фактора допринасят 
значимо за варибилността на установените резултати, включително: 

1. Полигенната природа на ХАДВ и темперамента и трудностите в дефинирането 
на генния ефект при полигенното унаследяване.  

2. Клиничната вариабилност сред изследваните лица, включени в проучванията.  
3. Възможностите за фалшиво позитивни резултати (Suarez, Van Eerdewegh, 1984). 

До каква степен DRD4 играе роля в гентичната основа на ХАДВ, търсенето на 
новости или и в двете, ще бъде изяснено с бъдещи изследвания. 

 

Темперамент и поведенчески харакретистики.  

Leve, Kim, Pears (2005) дискутират различията в детския темперамент според 
половете в контекста на екстернализирано и интернализирано поведение. Те създават 
модел на крива на възрастта при деца на 5,7,10, 14 и 17 години, като изследват 337 
деца. Според тях, екстернализираното поведение се снижава във времето и за двата 
пола, а интернализираното поведение се снижава във времето само за момичетата. 
Страх и срамежливост в детството са предиктори на интернализирано поведение при 17 
годишните и при двата пола. От факторите на заобикалящата среда, в тази група влизат 
депресивността при майките. Твърдата дисциплина при момчетата в детството е 
предиктор на интернализирано поведение при 17 годишните момчета. Депресивността 
при майките е предиктор за повишено екстернализирано поведение при момчетата 
само, когато то се съчетава с ниска импулсивност в детството. При момичетата 
твърдата дисциплина е предиктор за повишено екстернализирано поведение само 
когато импулсивността е висока в детството или страхът и срамежливостта са ниски.  

В търсене на взаимовръзката между характеристики на темперамента в 
детството и коморбидност с поведенчески нарушения, тревожност и депресивност в 
младежка възраст Leve, Kim, Pears (2005) цитират изследване на 310 деца, което 
използва Children’s Depression Inventory и установява, че момичетата имат по-малко 
депресивни симптоми в детството, но техният брой се увеличава в сравнение с този на 
момчетата след 13 години. Детският страх, срамежливост и емоционална 
реактивност/инхибиция към новости показват съпътстващи или по-късно изявени 
интернализирани проблеми на клинично или симптомно ниво. Авторите твардят, че 
61% от учениците, които избягват новости демонстрират симптоми на тревожност в 
младежка възраст. Според тях, страхът и срамежливостта са генетично свързани с 
депресията и тревожността, което може до известна степен да обясни ефекта на 
предсказване още в ранното детство на някои поведенчески затруднения в училищна 
възраст.  
Другият съществен фактор, който се дискутира в този анализ е родителската 
депресивност и влиянието й върху детските интернализирани поведения така, че децата 
на депресивни родители имат двоен риск от поява на по-силно изразени 
интернализирани проблеми. Те са от една страна генетично предразположени към 
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темперамент, обвързан с високо изразени характеристики на негативна афективност и 
от друга страна са изложени на влиянието на заобикаляща среда, където родителите 
страдат от депресия. Излагането на твърда дисциплина и родитеско несъгласие относно 
стиловете на възпитание също повишават вероятността детето да развие 
интернализирано поведение, Leve, Kim, Pears, 2005 /10/.  
 
Резултати от собствени проучвания 

В опитите да установим ролята на характеристиките на тепмерамента и някои 
поведенчески характеристики в проявите на симптомите на ХАДВ проведохме 
собствено проучване на 20 деца с поставена клинична диагноза ХАДВ, които 
сравнихме с аналогична група техни врасници без нарушения, Ефремова (2006). Децата 
бяха изследвани с въпросника на Rothbart, Ellis (1999), който има два компонента – 
форма за самооценка и родителска форма. Този въпросник включва следните 
характеристики:  
 
 
 
 
Фактор 1 – екстровертност/вълнение  

- Ниво на активност – участие в дейности, свързани с голям разход на енергия 
- Удовлетворение от високо интензивни стимули -  Удовлетворението, което 

произлиза от дейности включващи силно напрежение или новаторство. 
- Срамежливост - Поведенческо подтискане на новаторството и 

предизвикателствата, особено социалните. Тази характеристика участва във 
фактор 1 с обратен знак. 

 

Фактор 2 – негативна афективност 
- Страх - Неприятен афект свързан с очакването за дистрес.  
- Фрустрация - Негативен афект свързан с прекъсване на действие или блокиране 

на целта.  
- Чувствителност към удоволствие – Количеството удоволствие свързано с 

дейности или стимули, включващи ниска интензивност, скорост, сложност, 
новаторство и противоречие.  

- Перцептивна сензитивност – Детекция и усет към леки, ниско интензивни 
стимули в заобикалящата среда.  

- Свързване - Желанието за топлота и близост с другите, независимо от 
срамежливостта или екстраверсията. 

 

Фактор 3 – целенасочен контрол 
- Активационен контрол - Капацитетът да извършиш действие, когато има силна 

тенденция да го избегнеш. 
- Внимание - Капацитетът за фокусиране на вниманието, а също и за устойчивост 

и превключване на вниманието, когато пожелае. 
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- Инхибиторен контрол - Капацитетът за планиране и за подтискане на 
неподходящи отговори.  

 

Поведенчески характеристики 
Агресия:  Враждебно действие включително директно насилие към хора и 

обекти, директна и индиректна вербална агресия, враждебни реакции. 
Депресивно настроение:  Неприятен афект на понижено настроение, загуба на 

интереси и съпричастност към дейности. 
Пръвоначално въпросникът е бил приложен от авторите на 177 ученици от 9 до 

15 годишна възраст. В допълнение, 69 родители са били изследвани с родителската 
версия на въпросника. Две от скалите са отпаднали - ниво на активност (от 
родителската версия) и моторна активност /от детската и родителската форма/. 
Корелацията за повечето скали е удовлетворителна между родителските въпросници и 
формата за самооценка за децата, както в оригиналната версия на въпросника, така и в 
балгарския вариант.  
За българските деца вапросникът беше преведен и стандартизиран с участието на 787 
деца на възраст 9-15 години, Станкова, 2006 /3/.  
 

Резултати 
 

В първия фактор екстровертност очаквано за нас децата с ХАДВ показаха 
значимо по-високо ниво на активност /една от характеристиките от този фактор/ в 
сравнение с техните връстници. Нивото на актовност е съществена характеристика в 
описанието на детето с ХАДВ. Обикновено първата особеност, която се забелязва още 
в предучилищна възраст е прекомерната подвижност на детето, докато трудностите в 
концентрацията и устойчивостта на вниманието често се отчитат от родителите в 
началото на включването в училище. Нивото на активност е характеристика, която се 
измерва само в детските въпросници.  
  Сходни резултати се наблюдават и в характеристиката удовлетворение от високо 
интензивни стимули. Тази характеристика демонстрира склонността на децата към 
търсене на силни усещания и поемане на рискове. Някои от въпросите, които са 
включени в измерването на тази характеристика са: “Обичам да ходя на места където 
има големи тълпи от хора и е вълнуващо”, “Смятам, че да караш състезателна кола е 
вълнуващо.”, “Предпочитам приятели, които са забавни и непредвидими.” 
Импулсивността е характеристика, която неизменно се свързва с качеството търсене на 
силни усещания, но за съжаление тя не се измерва с въпросника за възрастовата група 
9-15, а е включена само в инструментите за деца в предучилищна възраст. Клиничните 
описания на децата с ХАДВ обикновено включват освен повишена активност, улеснено 
впускане в нови и непознати занимания и трудно отчитане и предвиждане на 
резултатите от рискови дейности.  

В характеристиката срамежливост, при тестуването на децата не се установи 
значима разлика между средните стойности на двете групи, докато при родителските 
въпросници средната стойност на децата в норма е по-висока по тази скала и тази 
разлика има статистическа значимост. Вероятно това се далжи на факта, че поради 
импулсивността на децата с ХАДВ и тяхната прекомерна активност, техните родители 
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считат, че общуването им с социалната среда е улеснено в сравнение с техните 
връсници.  

Във втория фактор негативна афективност по отношение на характеристиката 
фрустрация, и при децата и при родителите установяваме по-високи средни стойности в 
групата на децата с ХАДВ, въпреки че в детските тестове разликата не е статистически 
значима. Високото ниво на тази характеристика от една страна показва повишената 
реактивност при децата с ХАДВ, а от друга вероятно има и социална обусловеност, тъй 
като импулсивността и свърхактивността на тези деца често води до ненавременно 
инцииране на дейности, провокиране на реакциите на възрастните и блокиране на 
целта. Вероятно тези деца по-често от останалите преживяват трудности в постигането 
на целите си и довършването на заниманията до край, особено тези, които са свързани 
със силни усещания и поемане на риск.  

В характеристиката страх, която също принадлежи към фактора негативна 
афективност, не се наблюдаваха значими разлики между двете групи изследвани деца. 
Не се наблюдаваха значими разлики и в характеристиката чувствителността към 
удоволствия, която е включена само в детските въпросници. 

В третия фактор целенасочен контрол по отношение на характеристиката 
активационен контрол децата с ХАДВ се отличават със статистически значимо по-
ниски средни стоиности в сравнение с техните връсници и при двете скали – родител и 
дете. За отбелязване е, че в групата на родителите в абсолютна стойност разликата е по-
голяма в сравнение с групата на децата. Това е очакван резултат, като се има пред вид, 
че активационният контрол представя способността на детето да извършва действия, 
когато има силна тенденция да ги избегне. Тази характеристика изразява потенциала на 
детето за самоконтрол. Известно е, че родителите на деца с ХАДВ отбелязват 
проритетно трудностите на своите деца по отношение на самоконтрола, особено в тази 
възрастова група, където се очаква детето да е развило добри способности за 
саморегулация.  

 
Във втората характеристика от този фактор внимание, разликата между децата с 

ХАДВ също е очаквана, особено като се има пред вид, че проблемите в концентрацията 
и устойчивостта на вниманието са основен симптом в критериите за дефиниране на 
синдрома. Разликата между средните стойности на темпераментовата характеристика 
внимание между децата с ХАДВ и техните връсници е статистически значима и при 
родители и при децата, като отново абсолютната разлика е по-голяма за въпросниците 
на родителите. Децата с ХАДВ се отличават с по-слаби способности за концентрация и 
устойчивост на вниманието и неслучайно във фактора целенасочен контрол се вижда 
стабилната разлика между двете групи - деца с ХАДВ и деца без нарушения, тъй като 
вниманието е основен компонент в дефинирането на този фактор. За отбелязване е 
обаче факта, че очевидно родителите са по-критични към проблемите в концентрацията 
и устойчивостта на вниманието на своите деца с ХАДВ в сравнение със самите деца. 
Децата с ХАДВ често успяват да се концентрират за дълго когато извършват дейности, 
които са интересни и приятни за тях – компютърни игри, телевизия. Затрудненията се 
наблюдават предимно при подготовка на домашните и в училище (Боянова, Станкова, 
2004). Вероятно затова нашите деца не отчитат особеностите си в концентрацията и 
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устойчивостта на вниманието като толкова съществени, колкото са те за техните 
родители.  

 
Третата характеристика във фактора целенасочен контрол – инхибиторен 

контрол демонстрира способностите на детето за планиране и подтискане на 
неподходящи отговори. Подобно на горепосочените две характеристики – внимание и 
активационен контрол и тук способностите на децата с ХАДВ са статистически 
значимо по-ниски в сравнение с аналогичните стойности при техните връсници. Тук 
обаче децата показват по-голяма разлика в сравнение с родителите. Един поглед варху 
въпросниците показва, че въпросите, които са включени в оценката на тази 
характеристика са: “Когато съм развълнуван/а ми е трудно да изчакам реда си за да 
говоря.”, “Ако ми кажат да престана да върша нещо, лесно спирам.”, “Стига да искам, 
лесно мога да се откажа от лош навик.”, “Склонен/на съм да казвам първото нещо, 
което ми идва на ум без да се замислям.”, “Трудно ми е да се прибера у дома на време, 
когато съм някъде и си прекарвам приятно.” и др. Аналогичните въпроси, които 
присъстват в родителския въпросник са: “Когато е развълнувано не може да изчаква 
реда си за да говори.”, “Отваря подаръците си по-рано отколкото трябва.”, “По-
вероятно е да продължи да прави нещо, което не трябва, отколкото да спре.”, “Може да 
спре да се смее когато е на  неподходящо място.”, “Успява да се придържа към 
плановете и целите си.” Очевидно, при измерването на тези поведенчески прояви, 
включени в характеристиката инхибиторен контрол, децата с ХАДВ са по-критични от 
своите родители.  
 

Като обобщение, децата с ХАДВ се характеризират с по-слаби способности и в 
трите характеристики от целенасоцения контрол по данни на родителите, както и по 
данни на децата. Тези резултати показват по-ниските способности на тези деца за 
саморегулация, като коституционална, вероятно генетично обусловена особеност. По 
отношение на характеристиките свързани с реактивността като цяло, децата с ХАДВ 
се харакреризират с по-висока реактивност в сравнение с техните връсници, въпреки, 
че в някои от характеристиките не се наблюдаваха статистически значими разлики.  

По отношение на поведенческите характеристики, включени в нашия 
инструмент, децата с ХАДВ показаха по-високи стойности на агресивност и по двете 
форми – детска и родителска. Тези данни биха могли да се дължат на множеството 
затруднения в адаптацията кам средата на връсниците, които тези деца обикновено 
срещат, както и на по-високата реактивност по отношение и на екстровертност и на 
негативна афективност. В училището те често са в центъра на проблемите, свързани с 
нарушаване на дисциплината, у дома често получават наказания и укори, което като 
влияние на заобикалящата среда също допринася за оформянето на високата стойност 
на характеристиката агресивност.  

По отношение на характеристиката депресивност обаче, няма значима разлика 
между двете групи деца, въпреки че има автори, които твардят, че при децата с ХАДВ 
по-често се срещат афективни колебания и при тях вероятността за коморбидност с 
депресия е по-висока в сравнение с общата популация (Mannuzza, Klein, Bessler, Malloy, 
LaPadula, 1993).  
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Като заключение, трябва да отбележим, че по данни от нашето изследване 
характеристиките на темперамента очевидно имат своята роля в дефинирането на 
проявите на ХАДВ във възрастта 9-15 години. За да се определи обаче ролята на всяка 
една от тях, както и да се направят обощения по отношение на въздействието на всеки 
един фактор и то във връзка с влиянието на заобикалящата среда са необходими 
бъдещи изследвания върху деца от различни възрастови групи и с допълнителни 
методики, отчитащи особеностите на средата.   
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ТЕМПЕРАМЕНТЪТ ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ХИПЕРАКТИВНОСТ И 
ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО 

 
Магдалена Ефремова 

 
The article presents an experiment on the relationships between the temperament and 

the symptoms of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD). 40 children (9 to 15 
years old) took part, 20 of them with the diagnosis of the syndrome ADHD (experimental 
group) and the other 20 without problems in their development (control group). Their parents 
have been also tested. A questionnaire for the temperamental characteristics in early youth, 
standardized by M. Stankova was used. The aim of this research is to find symptomatic 
features in their behavior and to spotlight from the incorrectly created opinion for bad 
education and deliberate disobedience. The repeating of one and the same feature in close 
levels of the presented average of the experimental group proves in a convincing way the 
existence of symptomatic which requires special treatment and care rejecting the incorrect 
etiquette of the child. This is of great importance for their proper emotional and intellectual 
development and for their successful social functioning. 

 
 
Проблемът с децата - изключения не е от вчера. Още през 1950 година в САЩ са 

създадени специални обучителни програми, които отчасти са съобразени с 
потребностите и възможностите на децата с обучителни трудности.  Като всяко начало 
и в това има множество пропуски, като основното е, че интеграцията на тези деца е 
била доста формална и е протичала “болезнено бавно”. Създадените през 1950 година 
програми били насочени към деца с психични отклонения, физическа инвалидност или 
емоционални разстройства. Но впоследствие се обособява група с по-особени 
обучителни трудности, където не се наблюдавали явни признаци на физическо или 
психично нарушение. Родителите на тези деца посещавали много и различни 
специалисти за да открият произхода на проблемите им и като резултат се появили 
множество дефиниции на тези нарушения. Например минимални мозъчни увреди, 
неврологични нарушения, перцептивна инвалидност, дислексия или афазия. 
Понастоящем тези термини вече са намерили своето точно място в речника (Heward, 
Williams, 1998). 

През 1963 година се въвежда официално терминът “обучителни трудности” 
(Kirk,1963), който описва симптомите при деца с проблеми в овладяването на езика, 
четенето, писането, концентрацията, решаването на задачи, както и проблеми в  
общуването. Родителите намират този термин за по-приемлив и създават Асоциация за 
децата с обучителни трудности (Assotiation for Children with Learning Disabilities 
ACLD).  Сега тя е преименувана на Асоциация за деца и възрастни с обучителни 
трудност  (ACALD) и се занимава със създаването на програми за хората с тези 
проблеми. Тогава се създават още множество организации, въпросът се поставя и пред 
правителства, на конгреси и конференции.  

По това време се появява и терминът хиперактивност и дефицит на вниманието 
(ХАДВ). Характерни при децата с този синдром са неспособността им да стоят 
спокойно на мястото си и да се съсредоточат върху поставена задача. Те често се 
движат, въртят се или стават без разрешение, говорят високо със съучениците си, не 
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изслушват докрай въпроса и бързат да отговорят. В повечето случаи това довежда до 
негативно отношение от страна на учителите към тях. Неглижирането им от 
преподавателя, както и неправилният подход към тях не им позволява да разгърнат 
своя интелектуален потенциал, който както показват съвременни изследвания  съвсем 
не е малък – коефициентът на интелигентност  на тези деца е в границите на нормата, а 
нерядко е по-висок от средния. Поради незнание или от нежелание учителите често не 
проявяват нужното търпение, което не позволява на децата да се представят добре и те 
напълно погрешно биват определяни като слабо интелигентни, трудни и дори глупави.  

 За децата с ХАДВ е трудно да спазват правила както в училище и у дома, така и 
по време на  игра с връсниците. Последното ги прави нежелани партнъори в игрите, а 
това вторично довежда до компенсаторно агресивно поведение, ниска самооценка, 
депресия и нежелание за общуване. В това отношение те се нуждаят от напътствия в 
социалните им контакти, които да бъдат допълнени с поощрения и адекватна корекция 
на поведението им.  

Работата с тях е от една страна изключително трудна, изпълнена с много и най-
различни предизвикателства, но от друга страна е дълбоко удовлетворяваща, защото 
само в много редки случаи не довежда до желани резултати. Децата са  изключително 
сензитивни и интересни  със своята креативност. Особено когато заразяващата им 
жизненост е съчетана с едно добро родителстване, което от една страна възпитава 
буйния им темперамент, а от друга не нарушава тяхната уникалност.  

Към момента синдромът ХАДВ е най-широко разпространената аномалия в 
детска възраст. Затова не са случайни усилията на невролози, психолози, психиатри и 
други специалисти за разкриване на произхода му. Все повече специалисти насочват 
вниманието си към тези деца и търсят начини за подпомагането  им.   

Всъщност понякога синдромът персистира и в зряла възраст. В САЩ например 
са разработени програми, които да насочат неспирната енергия на порастналите с 
ХАДВ към техните собствени ресурси, като акцентът пада върху индивидуалността. 
Тяхната енергия, насочена в правилна посока може да роди нещо изключително 
полезно. Нерядко те имат забележителни постижения в конкретни, избрани от тях 
области.  

 Един от популярните методи за интервенция е методът Da Vinci  (Branson, 
2005), който работи на принципа “Да направим от дефекта ефект”. “Генетичната 
особеност на функциониране на мозъка по отношение на допамина причинява стремеж 
към риск, просто за да се чувстваш жив” – смятат авторите.  Това е темпераментът, 
който прави хората рок звезди, откриватели, артисти, атлети, лидери, победители. 
Затова обаче е нужно да им се върне отнетото самочувствие поради социалната самота, 
на която обществото обрича другостта. “Докато другите  терапии опитват да те 
направят като “нормалните” хора, тази терапия открива чудесното в твоя хиперактивен 
темперамент и ти помага да го  “впрегнеш” да работи за теб”. В подкрепа на тази 
терапия д-р Марвин Самс (Branson, 2004) казва, че акцентът при хората с този синдром 
не би трябвало да се поставя върху вниманието, а върху намерението им да постигнат 
целта си (attention/intention).  

Създадени са и програми за учители. “Как да направим детето с ХАДВ най-
добрия ни ученик” е мотото на тези програми. В тях са включени напътствия за 
действия стъпка по стъпка: 

• Поощрения и при най-малката промяна; 
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• Разделяне задачата на части; 
• Спиране на контролирането и започване на трениране; 
• Инструкции да ви последва, а не да отговори на изискванията ви и др. 

 
От особено значение е и увереността, която родителите изграждат в своите деца. 

Според бащата на най-младия завършил колежанин Michael Kearney, проблемът се 
състои в свръх вниманието, а не в дефицита на такова. Неговите наблюдения показват, 
че децата със синдрома хиперактивност са много по-наблюдателни и много по-бързи в 
когнитивните си реакции от хората без този синдром. Според него докато ние задаваме 
въпрос хиперактивният индивид вече е предвидил поне два отговора и ни чака да 
завършим или по-точно не ни дочаква, а “изстрелва” своята гледна точка. Но това 
дразни околните, създавайки им впечатление, че не са изслушвани и разбрани.  
Екпериментирайки с това си наблюдение, той прилага ускорена учебна програма на 
Майкъл  и резултатите не закъсняват – на 10 години детето е с колежанска диплома от 
университета в Южна Алабама и завидни академични знания. А само преди няколко 
години предлаганата му алтернатива е била медикамента Ritalin, който родителите 
отказват и трудния път за приобщаване към “нормата”.  

 
Факторът, който е във връзка с хиперактивността и дефицита на внимание е 

темпераментът на индивида. В тези случаи темпераментът  се характеризира с висока 
сензитивност към емоционални стимули, високо ниво на физическа активност, 
афективни особености, ниски нива на инхибиторен контрол, целенасочено търсене на 
силни усещания и нисък праг на фрустрация. Темата за темперамента при 
хиперактивност и дефицит на внимание се разглежда от много автори (напр. Nicole, 
2006;  Joel, 2006; Cramond, 2005 ). 

Според White (1999) тези темпераментови особености, независимо че са 
характерни за повечето деца, силно корелират със синдрома на хиперактивност и 
дефицит на внимание, най-вече поради факта, че сред децата с този синдром те са 
персистиращи и силно изразени. Изследване направено от Oosterlaan и Sergeant (1996) 
доказва по-ниски нива на инхибиторен контрол при децата от експерименталната група  
(с ХАДВ) спрямо тези от контролната (деца без проблеми в развитието).  Интересно е 
също да се отбележи, че  децата без този синдром, но по принцип по-агресивни, 
изравняват нивата си спрямо тази характеристика с хиперактивните деца.  

 Bonnie Cramond (1995), професор по психология в университета в Джорджия и 
сътрудник към Националния изследователски център за талантливи ученици, 
проследява паралела между хората с ХАДВ и креативните личности разглеждайки 
поетапно техните темпераментови характеристики. Според нея не всеки хиперактивен 
индивид е креативен и обратното. Непрофесионални и спекулативни твърдение по този 
повод правеха темата да звучи съмнително и пресилено, но все повече специалисти 
насочват вниманието си към възможността да реабилитират неправилно етикетираните 
като глупави, невъзпитани и агресивни деца, дарявайки им нов шанс. Изследванията в 
тази област доказват, че е възможно при един правилен подход да се постигнат 
значителни успехи. Следователно очертава се необходимостта да се подходи като цяло 
с повече гъвкавост към обучителния процес - дори и това да означава само един малък 
процент от децата да получат необходимото, за да се разгърнат като уникални 
личности, усилията си струват. 
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Целта на настоящето изследване е да провери има ли съществена разлика в 
някои характеристики на темперамента при деца с ХАДВ и при техни връстници без 
този синдром.  Повтарянето на една и съща характеристика в близки нива до 
извадковата средна на екперименталната група би могло да означава  наличие на 
симптоматика, което изисква специално отношение и грижа, отхвърляйки погрешното 
етикетиране на детето. Което от своя страна е от изключителна важност за правилното 
му емоционално и интелектуално развитие и  успешно социално функциониране. 
Очакванията бяха, че по отношение на темперамента, при децата с ХАДВ ще се 
наблюдават по-високи стойности на темпераментовите характеристики свързани с 
реактивността и по-ники стойности на характеристиките свързани със саморегулацията. 
Освен това в нашите хипотези включихме и поведенческата характеристика 
агресивност, като изхождаме от предположението, че децата с ХАДВ от една страна 
имат по-високо ниво на активност и импулсивност, които често са обвърани с 
агресивността, а от друга страна тяхното предизвикателно поведение често води до 
реакции от страна на връстниците им, което на свой ред е причина за прояви на 
агресия.   

     
Метод 
В настоящето изследване бе използван въпросник за темперамента в ранна 

младежка възраст, стандартизиран от д-р Маргарита Станкова. В нашите хипотези 
включихме само най-съществените темпераментови характеристики. 

Висока реактивност: 
- ниво на активност,  
- удовлетворение от високо интензивни стимули,  
- фрустрация,  
Целенасочен контрол:  
- активационен контрол,  
- инхибиторен контрол, 
- внимание. 
Поведенческа характеристика:  
- агресия 
 
Използвани бяха два вида въпросници – единият се състои от 103 въпроса 

зададени на децата, а другият е родителска форма, състояща се от 62 въпроса, зададени 
на техните родители, касаещи поведението на децата им. Отговорите се регистрират на 
5- бална скала (1- почти винаги не е вярно; 5- почти винаги е вярно). 

Изследването беше проведено анонимно и с всеки участник поотделно. 
Участваха 40 деца на възраст от 9 до 15 години, 20 от които са диагностицирани със 
синдром ХАДВ. Общо 21 момичета и 19 момчета – 10момичета/10момчета в 
експерименталната група и 11момичета/9момчета в контролната група. Групата на 
родителите включваше 40 изследвани лица. Така цялата извадка се състои от 80 лица – 
носители на български език, с разнообразни интереси и различен социален статус. 
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Резултати и обсъждане:  
 
Първата  разглеждана темпераментова характеристика е нивото на активност, 

което има основно място в нашите хипотези, тъй като освен вниманието, нивото на 
активност е другата характеристика, която присъства и в главните симптоми на ХАДВ. 
Rothbart (1998) го определя като участие в дейности свързани с голям разход на 
енергия. Енергичността е характерно качество за развитийния период. На тази възраст 
децата са жизнени, подвижни и преливащи от енергия. Въпреки това тези, които са 
диагностицирани със синдром ХАДВ са видимо по активни в действията си. 

Фигура 1 представя получените стойности за нивото на активност в двете групи 
изследвани деца (разликата между тях е статистически значима - р<.05). Нещо повече – 
дори няма застъпване между най-високите нива на контролната група и най-ниските на 
експерименталната група. Това показва, че тази темпераментова характеристика, заедно 
с инхибиторния контрол и вниманието, които ще разгледаме по-долу, се очертава като 
най-характерна за синдрома.   

Следващата темпераментова характеристика е удовлетворението от  високо 
интензивни стимули. Според Rothbart  (1998) тя произлиза от дейности включващи 
силно напрежение или новаторство. Психологическите изследвания дават убедителни 
доводи, че хората с ХАДВ имат афинитет към риска и екстремните удоволствия 
(Halverson, Gerdorph, Kohistammg, 1998). Освен това те имат стремеж към нови и 
непознати области и методи на действие, което ги прави много креативни и интересни 
като личности особено в по-зряла възраст, когато негативните последици от синдрома 
са овладяни. Затова и алтернативната хипотеза за тази характеристика бе, че 
хиперактивните деца ще имат по-високи стойности по скалата, независимо че на тази 
възраст всички деца имат в някаква степен изследователски дух, стремеж към рискови 
действия и нетрадиционни идеи.                                                                                                                       
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Фиг.1.  Нива на активност при деца с ХАДВ и при деца без ХАДВ. 
 
Хипотезата се потвърди и разликата между групите е статистически значима 

(р<.05). Хиперактивните деца изпитват значително по-голямо удоволствие от високо 
интензивни стимули. Фигура 2  показва нагледно тези резултати. При това не само по 
отношение на разликата в средните стойности, но и по горните стойности на 
стандартните отклонения – значително по-висока при децата с ХАДВ синдром. 

Още по времето на провеждане на теста правеше впечатление, че 
хиперактивните деца  по принцип одобряваха всяко по-екстремно предложение от 
въпросника, докато децата без този синдром имаха по-избирателно отношение. Те 
например биха искали за карат спортна кола, но не и да се спуснат по стръмен склон 
или да опитат подводно плуване. Връстниците им с ХАДВ обаче приемаха всяко 
рисково начинание с готовност. 

Фрустрацията се дефинира като негативен афект свързан с прекъсване на 
действие или блокиране на целта (Rothbart,1998). Обичайната реакция на децата и 
младежите при фрустрираща ситуация е гневен отговор, съпътстван от вербално или 
невербално изразено несъгласие.  Разликата по тази променлива между двете 
изследвани групи е статистически значима (р<.05). От средните стойности 
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Фиг. 2. Увлечение по високо интензивни стимули при  
хиперактивни деца и деца без ХАДВ. 

 
(експериментална група - 4,13; контролна група - 3,8 – детска скала; съответно, 4,30 и 
3,5 по родителската скала) се вижда, че хиперактивните деца дават по-ниски нива на 
фрустрация от оценките, които получават от своите родители и по-високи от своите 
връстници от контролната група. И в двете групи се съобщава за по-ниски прагове на 
фрустрация, което е характерно за този етап от развитие. Интересното в случая е 
разликата между средните стойности на децата и на техните родители. Родителите на 
децата от контролната група дават по-ниски стойности от своите деца, което би могло 
да означава, че те не винаги разбират раздразнението на децата си. И обратно – 
родителите на децата от експерименталната група имат по-високи стойности от своите 
деца, отчитайки може би по-бурните им реакции. 
Наистина при работата с хиперактивни деца по-често се наблюдава и по-изразено 
поведение на негодуване спрямо дразнителя. Набелязаната цел трябва да се постигне 
бързо и без оглед на отношенията с околните.  Това се дължи на спецификата на 
мозъчната дейност на хората с ХАДВ, която е свързана с обработката на значително 
повече стимули от средата. Умението да се систематизира тази връхлитаща 
информация се постига трудно, но при системна работа с детето може да бъде развита и 
дори да доведе до значителни  успехи. 
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Фиг. 3. Преживявана фрустрация при хиперактивни деца и  

деца без ХАДВ (детска скала).  
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Фиг. 4. Преживявана фрустрация при хиперактивни деца и  

деца без ХАДВ (родителска скала). 
 

По-високите нива на фрустрация при децата с ХАДВ подкрепят и 
предположението за по-високи нива по отношение на характеристиките от фактора 
реактивност при тези деца.  
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В модела на Rothbart активационният контрол се дефинира като капацитета да 
се извършва действие, когато има силна тенденция то да бъде избегнато. Той не е сред 
водещите характеристики на децата с ХАДВ. На първо място се поставя ниското ниво 
на внимание, високото ниво на активност и импулсивност.  

По скалата на активационния контрол разликата между двете групи деца е 
статистически значима (р<.05) като децата със ХАДВ показват по-ниски нива по тази 
скала в сравнение с техните връстници от контролната група. Резултатите на техните 
родители също потвърждават със статистически значима разлика (р<.05), че според 
близките им децата с ХАДВ са по-импулсивни в своите действия и по-неподатливи на 
условни забрани и правила. При родителите обаче  разликата по тази променлива е по-
голяма отколкото при самите деца т.е.  родителите на децата с ХАДВ синдром в по-
голяма степен смятат, че техните деца имат трудности в регулация на поведението си и 
в потискането на нежеланите действия, а така също при започването на дейности, 
когато се изисква повишен самоконтрол и мотивация. Ниските стойности на 
активационния контрол показват слаб целенасочен контрол, което се очаква при децата 
с хиперактивен синдром. Не е случайно, че положителното отношение и похвалите или 
предизвикването на позитивна мотивация води до подобряване на тяхното състояние. 
Вероятно това отношение успява да повиши целенасочения контрол при децата с 
ХАДВ. 

Фигури 5 и 6  показват, че и в двата случая има леко застъпване между най-
ниските нива на активационния контрол на контролната група и най-високите нива при 
децата с ХАДВ.  Това означава, че по тази характеристика някои от децата и от двете 
групи имат близки стойности. Средните стойности обаче при детските резултати 
показват по-малка разлика между двете групи, отколкото е разликата между средните 
стойности получени от родителския тест. Средните стойности от въпросника с деца са: 
експериментална група - 2,64 и контролна група - 3,37; при родителската скала те са 
съответно 1,99 и 3,15.  
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Фиг. 5. Активационен контрол  при хиперактивни деца и  

деца без ХАДВ  (детски въпросник). 
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Фиг. 6. Активационен контрол  при хиперактивни деца и деца без ХАДВ 

(родителска скала). 
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По отношение на скалата за вниманието резултатите отново показват 

статистически значима разлика между средните стойности на групите (р<.05), което 
показва, че децата без хиперактивен синдром имат по-добри способности за 
съсредоточаване върху учебния процес и въобще при подаване и възприемане на 
информация отколкото техните връсници с ХАДВ. За отбелязване е, че и при децата и 
при родителите им разликите са статистически значими. При родителите обаче 
разликата е по-голяма (при детската скала средните стойности са: експериментална 
група - 2,32, контролна група - 3,35; при скалата за родители съответните средни 
стойности са: експериментална група - 1,98 и контролна група - 3,47).  Както и при 
предишната характеристика (активационен контрол) родителите виждат по-големи 
проблеми в поведението на децата си в сравнение със самите деца. 

 Този резултат не е учудващ, като се има предвид, че вниманието е един от 
основните процеси, които подлежат на изследване и характеризиране при децата с 
ХАДВ. Както знаем с възрастта моторната активност се снижава, но дефицитите във 
вниманието остават често и до зряла възраст. Вниманието  нерядко е причина за 
съпътстващите обучителни трудности при децата с хиперактивен синдром. Без 
индивидуален подход и специално отношение в училище и у дома тези деца пропускат 
голяма част от учебния материал.  

Фигури 7 и 8  онагледяват различията в двете групи. Тук няма застъпване между 
групите, което показва колко сериозно изостават хиперактивните деца по отношение на 
тази характеристика. Това всъщност е техният основен проблем не само в училище, но 
и в социалното им фунциониране. В случая би представлявал интерес размаха на 
стандартното отклонение, показващ по-голяма вариативност на баловете при децата с 
ХАДВ, за които те самите съобщават. Това говори за техните трудности по отношение 
на съсредоточаването върху някакъв материал или ситуация и за усилията, които те 
полагат за да се концентрират. За разлика от тях, техните родители съобщават по-
обобщени резултати по тази характеристика, като дават дори по-ниска средна стойност 
от самите деца. Различията вероятно са следствие на субективността на тестуваните. 
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Фиг. 7. Внимание при хиперактивни деца и  

Без синдром
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деца без ХАДВ  (детска скала). 
 
Точно обратното се получава при децата от контролната група, в която се 

получава средна стойност близо до 3,5 по пет-балната скала и стандартното отклонение 
е по-малко. За сметка на това средната стойност в групата на техните родители е по-
висока, но и стандартното отклонение е по-голямо, т.е. получават се повече ниски 
стойности по тази променлива. Във всеки случай това не са ниски показатели, които да 
доведат до сериозни обучителни трудности, а моментно състояние, касаещо желанието 
и мотивацията на децата. 
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Фиг. 8. Вниманието при хиперактивни деца и  

деца без ХАДВ  (родителска скала). 
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Разбира се, за нас беше очаквано, че по отношение на характеристиката 

внимание, която е едни от основните симптоми на ХАДВ (трудности в концентрацията 
и устойчивостта на вниманието) хиперактивните деца от нашата експериментална 
група ще се отличават съществено от децата от контролната група. Освен че е от 
съществено значение за фактора целенасочен контрол и присъства във всички теории 
за структурата на темперамента в детството, вниманието е важен симптом при 
наблюдението и оценката на децата с ХАДВ. 

Инхибиторният контрол се дефинира като капацитет за  планиране и за 
потискане на неподходящи отговори (Rothbart,1998). Това е много трудно за децата с 
ХАДВ. Те често извикват отговора в час преди учителят да е завършил въпроса си, 
прекъсват говорещите, не спазват правилата на игрите и като цяло имат нисък праг на 
търпение при общуване.  

Разликата  между средните стойности в двете групи по скалата за инхибиторен 
контрол е статистически значима (р<.05).   Фигури 9 и 10 представят разликата между 
изследваните групи, която е по-голяма дори от предишните две характеристики -  
активационен контрол и внимание. 
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Фиг. 9. Инхибиторният контрол  при хиперактивни деца и  
деца без ХАДВ (детска скала). 
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 Фиг. 10. Инхибиторен контрол  при хиперактивни деца и  
деца без ХАДВ (родителска скала). 

 
Децата отново имат по-високи средни в сравнение със средните стойности 

получени от техните родители /експериментална група - 2,37 и контролна група - 3,20 
при детската скала; експериментална група - 1,67 и контролна група - 3,34 при 
родителската скала/.  Стандартното отклонение при експерименталната група в този 
случай е малко и говори за по-голям брой стойности близки до средната, а в 
контролната група вариацията е по-голяма. Което вероятно означава, че при децата без 
хиперактивен синдром по тази темпераментова характеристика има по-изразени 
интериндивидуални различия, докато при децата с ХАДВ тя е  характерна по принцип.  

Поведенческата характеристика агресивност се определя като враждебно 
действие, включително директно насилие спрямо хора и обекти, директна и индиректна 
вербална агресия и враждебни реакции  (Rothbart, 1998). Водят се множество полемики 
по отношение на това доколко тя е наша вродена черта и доколко придобита. Може би 
по-важно в случая би било да се определи кое я подсилва и как това  да бъде избегнато. 

Разликата между двете изследвани групи е отново статистически значима 
(р<.05). Това обаче не доказва, че тази агресивност е вродена и присъща на синдрома, 
особено предвид това, че изследваните деца са на възраст между 9 и 15 години, т.е. те 
вече са имали социални контакти, а както беше споменато по-горе обществото не е 
запознато със спецификата на синдрома и това често довежда до негативно отношение 
към хиперактивните деца, при което те компенсаторно реагират с агресия. 
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Фиг. 11. Агресията при хиперактивни деца и деца без ХАДВ (детска скала). 
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Фиг. 12. Агресията при хиперактивни деца и деца без ХАДВ (родителска 
скала). 
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От фигури 11 и 12 е видно, че стандартното отклонение при родителите отново е 

по-голямо, което отразява по-голямата вариативност в техните отговори. Освен това 
близките на децата от контролната група са дали по-ниска средна стойност от тази на 
своите деца - децата заявяват по високи нива на афект в дадени ситуации. В отговорите 
на родителите на хиперактивните деца такава разлика не се наблюдава. Вероятно това 
се дължи на факта, че децата с ХАДВ имат затруднение при сдържане на емоциите си и 
това е позволило на технте семейства да станат свидетели на повече гневни изблици 
отколкото семействата на техните връстници от контролната група, които не винаги са 
проявявали чувствата си. Само по отношение на тази поведенческа характеристика 
получихме потвърждение, че децата с ХАДВ са  по-агресивни  в сравнение стехните 
връстници от контролната група. Не бива да се забравя обаче, че агресивността е 
реакция към средата.  

 Не особено добрата информираност на обществото за спецификата на синдрома 
ХАДВ е основна причина за негативното отношение и етикетирането на тези деца. 
Спецификата в поведението им се възприема като лошо възпитание, агресивност и 
неглижиране на другите. На  лошото отношение към тях те най-често реагират бурно и  
по този начин затвърждават негативизма на околните. В действителност е трудно да се 
отговори на агресията спокойно, но опитът сочи, че позитивната подкрепа на 
хиперактивните деца  много бързо може да промени тяхното поведение към по-добро. 

 
Изводи  
  
 Независимо, че за повечето деца на тази възраст са характерни по-висока 

реактивност и по-слаб целенасочен контрол, показателите които дават техните 
хиперактивни връсници са като цяло значително по-високи.  

По отношение на характеристиките свързани с реактивността като резултат от 
нашето изследване могат да се направят следните изводи: 

1. Нивото на активност при децата с ХАДВ е значително по-високо в сравнение 
с това на техните връстници. 

2. Нивото на удовлетворение от високо интензивни стимули е значително по-
високо при децата с ХАДВ в сравнение с това при техните връстници. 

3. Нивото на гняв/фрустация е значително по-високо при децата с ХАДВ в 
сравнение с техните връстници. 
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Фиг. 13. Характеристики на реактивността при деца със и без ХАДВ 
 

По отношение на фактора целенасочен контрол или саморегулацията в 
резултат от нашето изследване можем да направим следните изводи: 

1. Активационният контрол е значително по-слаб при децата с ХАДВ в 
сравнение с техните връстници. 

2. Инхибиторният контрол е значително по-слаб при децата с ХАДВ в сравнение 
с техните връстници.  

3. Вниманието е значително по-слабо при децата с ХАДВ в сравнение с техните 
връстници.  

Като цяло децата с ХАДВ се отличават с по-ниски способности за 
саморегулация в сравнение с техните връстници . 

При изследването на поведенческата характеристика агресивност, може да се 
направим изводът, че агресивността  при децата с ХАДВ е значително по-висока в 
сравнение с агресивността на техните връстници. 
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Фиг. 13. Характеристики на целенасочения контрол 

при деца със и без ХАДВ 
 
Като цяло децата с ХАДВ се отличават с по-ниски способности за 

саморегулация в сравнение с техните връстници . 
От изследването на поведенческата характеристика агресивност можем да 

направим извода, че агресивността  при децата с ХАДВ е значително по-висока в 
сравнение с агресивността на техните връстници. 
  

Заключение 
 
Поведенческите особености при децата с ХАДВ правят отглеждането и 

обучението им трудна и отговорна работа. Това налага преди всичко бърза и точна 
диагноза, която да определи вида терапия както и компетентна и синхронизирана 
намеса от страна на родители, терапевти и педагози. Като цяло синдромът 
хиперактивност и дефицит на внимание се повлиява сравнително бързо и доста 
успешно, особено при систематична и екипна дейност, което прави работата с децата 
дълбоко удовлетворяваща. Това дава основание да се работи отрано по посока на 
успешното социализиране на децата, което да снижи негативните последици от 
симптомите на синдрома, а оттам да  намали вторично проявилите се тревожност и 
агресивност. 

Проследените тук темпераментови характеристики всъщност са характерните 
черти на борбените и автономни  натури както и на индивидуалистите. Това са и някои 
от качествата на лидерите, за които са характерни както агресивния стил, негативния 
афект при фрустриране на намеренията им така и големият разход на енергия при 
осъществяване на намерение, афинитет към дейности включващи силно напрежение и 
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новаторство. Откривайки ценното в хаоса от стимули, които ги заобикалят, хората с 
ХАДВ всъщност откриват нови аспекти в развитието на множество професионални 
области. Затова не е чудно, че се разработват специални програми за обучение на 
юноши и възрастни с този синдром. Една от тях е по-горе споменатия американски 
DaVinci Method (Richard Branson, 2005), която макар да има комерсиално звучене 
(разработвайки системи за “self-making millionaires” на база на проучване, което е 
установило по-висок процент на преуспели хора с този синдром), всъщност обръща 
сериозно внимание на факта, че в случая може да се създаде нещо изключително 
полезно, използвайки немалките налични ресурси на иначе погрешно етикетираните 
като несъвършени индивиди хора. Следователно, вместо образованието  да се стреми 
към унифициране, би било добре да разчупи традициите в един по-креативен аспект, 
създавайки условия за поощряване на талантите и наклонностите на подрастващите. 
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КУЛТУРНА ДЕТЕРМИНИРАНОСТ НА СПОМЕНИТЕ ЗА ПРОТИВОРЕЧИВИ 
СОЦИАЛНИ СЪБИТИЯ  

 
Елена Паспаланова  

 
A social event from the near past socio-political policy in Bulgaria – “State policy of 

changing the names of turkish population living in Bulgaria” as a major element of the state 
revival process aiming at exterminating the ethnic differences in Bulgaria – was chosen to 
study the influence of cultural diversity on memories of that event. The study aims at revealing 
the hypothesized complex structure of indicators of cultural diversity, which determines 
memory of the social event.  

In respect to the controversial event being an object of the memory, the following 
indices of cultural diversity are chosen: ethnicity (ethnic bulgarians vs ethnic turks), religion 
(christian orthodox vs muslim), maternal language (bulgarian vs turkish), national identity 
(bulgarian / turkish vs european). The research focuses on the “cultural” characteristics of 
the self as an “experiencer” / “rememberer” as well, namely social orientation 
(individualistic vs collectivistic). A final set of control variables is the panel of socio-
demographic characteristics (gender, age, educational level, and monthly income) included in 
order to clarify the expected multifaceted picture of the cultural diversity influencing the 
memory of a social event.  
 

Изходната позиция на представяното емпирично изследване е допускането, че 
спомените за някои противоречиви социални събития биха могли да доведат до появата 
на ново социално напрежение и да предизвикат нови социални конфликти. Поради това 
ние се нуждаем от едно по-добро разбиране на връзката между паметта за 
противоречивите събития и социалните (и политически) нагласи, които имат 
участниците в даден между-групов конфликт. За целите на този анализ първо ще 
очертаем какво представляват самите спомени на различните групи от хора (участници 
в даден социален конфликт) за едно и също социално събитие и какви фактори биха 
могли да повлияят върху тези спомени и различията между тях.  

Основните въпроси, които се дискутират тук са:  

Как хората помнят социалните събития?  

Какви фактори биха могли да повлияят върху спомените за противоречивите 
социални събития от близкото минало, така че към днешна дата участниците в 
конфликта да имат различни спомени за едно и също събитие?  

 
 Противоречивото социално събитие са дефинира като събитие, което се 
възприема, разбира и запомня по различен начин от противоположните участващи или 
засегнати от него групи.  

Противоречивото социално събитие, спомените за което се анализират в това 
изследване е “Държавната политика за промяна на имената на турското население в 
България”. Тя е представлявала основният елемент от т.нар. “възродителен процес” 
целящ премахването на етническите различия в страната. Възродителният процес 
известен още като “етническо прочистване” е бил осъществяван като държавна 
стратегия в течение на около 6 години в периода от 1984 до 1989 година. С цел да се 
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разкрият конкретните епизоди (моменти) от това продължително във времето 
историческо събитие беше проведено предварително проучване. В него участваха 120 
лица (етнически българи и етнически турци), които трябваше да представят и кратко да 
опишат основните (най-важните според тях) епизоди (моменти) от социалното събитие 
“промяна на имената”. Както очаквахме,  оказа се, че спомените за събитието 
озаглавено “промяна на имената”, се състоят от много и различни по съдържание 
компоненти. Индивидуалните спомени за смяната на имената акцентират върху 
различни аспекти на това събитие като напр. “войници по улиците”, “чести проверки на 
документите за самоличност”, “среднощни проверки по домовете”, “арести”, “забрана 
за използване на турския език като майчин език”, “уволнения от работата”, “забрана да 
се носи традиционното турско облекло”, “забрана на религиозните празници”, 
“бомбени атентати по железопътните гари”. Естествено най-честият спомен е за 
“принудителна смяна на имената”.  

Включването на преживяванията във връзка с това събитие (както и на неговите 
специфични за всеки участник компоненти) в дългосрочната памет предполага 
протичането на два процеса: 1. Оценка на новостта (неочакваността) на събитието. 2. 
Оценка на значимостта (важността) на събитието – предимно от гледна точка на 
отделния индивид, но също и в по-широк социален контекст (от гледна точка на 
значимостта му за страната като цяло). Колкото повече събитието е било преценено 
като неочаквано (изненадващо) и същевременно като много важно (главно за 
благополучието на индивида) толкова по-добре информацията за него се запазва в 
дългосрочната памет.   
 

В контекста на това изследване три концепции за паметта могат да бъдат 
теоретично полезни. На първо място това е идеята за “спомените-светкавици” 
лансирана от Браун и Кулик (Brown, Kulik, 1977). Те представляват спомени за 
изненадващо събитие, силно натоварено емоционално (дори шокиращо), имащо 
съществени последици за живота на човека. Освен това тези спомени най-често 
съдържат и известен брой разнообразни елементи от контекста, в който е протекло 
събитието – напр. къде точно е бил човекът, когато събитието се е случило, какво е 
правил, кой друг е бил на същото място и т.н. По дефиниция спомените-светкавици 
съдържат два различни елемента – информация за самото събитие и информация за 
специфичния за индивида контекст, в който той го е възприел. Понятието спомени-
светкавици включва и двата аспекта на този спомен. Следователно, за да се формират 
такива “живи” и “ярки” спомени трябва да са налице както силна изненада от 
случващото се събитие така и силна емоционална възбуда.  

Втората концепция за паметта, която има отношение към изследването е тази за 
“епизодичната памет”. Този вид памет се дефинира като “склад” за разнообразната 
информация, която се включва в индивидуалната жизнена история на всеки човек. 
Епизодичната памет представлява спомените за лично преживените събития или серия 
от събития оформяща цял епизод от живота на човека. Тя съдържа както спомените за 
събитието само по себе си така и спомените за преживените емоции по време на 
събитието. Епизодичната памет всъщност отразява факта, че индивидът би могъл да е 
едновременно както действуващо лице по време на събитието така и негов наблюдател. 
И в двата случая обаче формирането на спомените в епизодичната памет зависи в най-
голяма степен от “преживяващия” / “запомнящия”, т.е. този вид памет е тясно свързан с 
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Аз-а тъй като именно Аз-ът е акумулатор на спомените и там се натрупва т.нар. 
епизодичен опит на човека. 

Третата концепция за паметта, която има отношение към това изследване, но се 
използва сравнително по-рядко е тази за “автобиографичната памет”. Най-често това 
понятие се схваща само като друг термин за назоваване на епизодичната памет. 
Разликата между двата концепта е твърде деликатна (ако въобще съществува), а за 
целите на настоящето изследване е без значение.  

Очевидно е, че тези три концепции за паметта въобще не си противоречат, а 
взаимно се допълват, когато се анализират различните равнища на човешката памет. 
Много вероятно в това изследване най-подходящият термин, за да се представят и 
анализират спомените на етническите турци за събитието “принудителна смяна на 
имената” да е “спомени-светкавици” – именно техните имена са били променяни, т.е. 
събитието  е предизвикало силни емоции, било е от голяма личностна значимост за 
етническите турци (засягайки чувството им за идентичност) и най-вероятно е било 
изненадващо за мнозинството от тях. Що се отнася да спомените на етническите 
българи участвали (макар и по различен начин) в това събитие, терминът “епизодична 
памет” е по-подходящ. Тяхната роля в събитията по това време е била главно на 
свидетели. Най-вероятно те също са били силно изненадани от това, което се случва, но 
личностната значимост на събитията за тях е била несравнимо по-малка както 
съответно и емоционалното преживяване на събитията е било много по-слабо. Това 
съвсем не означава, че събитията не са били преживени (повече или по-малко) тежко от 
повечето етнически българи. Етническите турци са организирали бомбени атентати на 
обществени места; традиционно добрата всекидневна комуникация, спокойните и 
хармонични  отношения между етническите българи и турци са се нарушили; появили 
са се враждебни действия на етническа основа, които биха могли да се приемат като 
свидетелство за промяна в нагласите и ценностите на хората и от двете етнически 
групи. 

Този макар и кратък увод ясно показва, че спомените на различните етнически 
групи за едно и също събитие, което обаче ги засяга по различен начин (и именно за 
това се нарича “противоречиво” социално събитие) могат да бъдат много различни. 
Въпросът обаче, на който това изследване търси отговор е: Има ли някакви други 
фактори освен етническата принадлежност, които биха могли да повлияят спомените 
на двете категории хора, преживели по различен начин държавната политика на 
етническо прочистване – едните съвсем определено са били жертви по време на 
събитието “смяна на имената на етническите турци”, а другите са били по-скоро 
свидетели (етническите българи).  

Изходната ни предпоставка е, че детерминантите на спомените за подобни 
противоречиви събития оформят една сложна многодименсионална структура от 
различните индикатори за културно разнообразие (различие).  

Развитието на тази теза на първо място се нуждае от дефиниране на понятието 
“култура”. Тук ще използваме една много широка дефиниция, която обаче е подходяща 
от гледна точка на изброяване на индикаторите за културно разнообразие. И така, 
културата “…. се използва, за да се опишат материалните характеристики на дадена 
група или под-група. Културата не обхваща всички характеристики на групата, а само 
онези нейни “материални” характеристики, чрез които тя се определя като отделна от 
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останалите групи. Тя включва такива фактори като религия, език, облекло, обичаи, 
храна”. (Sterling, 2002)     

От гледна точка на историческото събитие, спомените за което се изследват 
тук, избрахме 2 групи индикатори за културно различие. 

Първата група ще назовем условно традиционни индикатори за културно 
различие. Тук се включват такива параметри на културната група като: Етническа 
принадлежност – българска / турска (представителите и на двете групи живеят в 
България и имат българско гражданство); Майчин език – български / турски; 
Религиозна принадлежност – християнство / мюсюлманство; Национална 
идентичност – българска (съответно турска) / европейска.  

Вторият вид индикатори са социалните ориентации. Те изразяват някои от най-
основните ценности в обществото и споделените убеждения на членовете на групата 
или общността от хора. Според някои автори именно те представляват същността на 
културата (напр. Hofstede, 1980). В настоящето изследване като индикатор за културно 
различие са проследени социалните ориентации индивидуализъм и колективизъм.  

Засиленият интерес към конструкта индивидуализъм – колективизъм започва 
преди около 25 години, когато през 1980 година Хеерт Хофстеде публикува книгата си 
“Последиците от културата – национални различия в трудовите ценности” (Hofstede, 
1980). Сега тя се смята за класически труд в тази област. В неговия анализ 
индивидуализмът (и респективно колективизмът) се схваща (и емпирично се доказва) 
като една от основните дименсии, по които културите се различават (наред с още три 
измерения – мъжественост / женственост, дистанция от властта и избягване на 
несигурността). На базата на същността на индивидуализма,  а именно че индивидите 
са независими едни от други, дефинирайки този конструкт Хофстеде поставя 
ударението върху няколко негови компонента: правата на човека имат предимство пред 
(по-важни са от) неговите задължения; индивидът се чувства отговорен и се грижи 
предимно за себе си и за членовете на нуклеарното си семейство; личната автономия е 
особено важна, а така също и себе-реализацията; чувството за идентичност се гради 
главно на личните постижения и успехи (или съответно неуспехи).  

По-късно Хари Триандис (Triandis, 1985) предполага, че ако разгледаме по-
отблизо и в детайли една прототипична индивидуалистична култура (напр. САЩ или 
Канада) или пък дадена типична колективистична култура (напр. Япония или Китай) 
във всяка от тях ще открием интер-индивидуални различния относно степента, в която 
отделните индивиди в тези култури изповядват индивидуалистични (респективно, 
колективистични) убеждения и ценности. С други думи, във всяка култура, независимо 
доколко тя като цяло е индивидуалистична или колективистична има както 
индивидуалисти така и колективисти. За означаване на тези интер-индивидуални 
различия, в степента в която отделните индивиди поддържат индивидуалистичните или 
колективистичните ценности и убеждения Триандис предлага да се използват 
термините “идиоцентризъм” и “алоцентризъм”. Така индивидуалистичните и 
колективистичните ориентации на културно и на индивидуално равнище ще могат 
терминологично да се разграничат.  
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След тези първоначални идеи и изследвания е извършена огромна теоретична и 
емпирична работа, резултатите от която ясно показват, че Западните и Източните 
страни (култури) значително се различават по дименсията индивидуализъм-
колективизъм. Придържането към индивидуалистичните или колективистичните 
ценности както на групово (културно) така и на индивидуално равнище, има 
съществено влияние върху психичното функциониране на човека. Тези две социални 
ориентации намират отражение в дефинирането на Аз-концепцията и оформянето на 
самооценката, благоприятстват или препятстват формирането на определени 
личностови черти, оказват влияние върху цялостното усещане на индивида за неговото 
психично благополучие, влияят върху преживяването и изразяването на емоциите, 
върху оформянето на доминиращ атрибутивен стил, предопределят начина на 
общуване и на решаване на конфликти. Като цяло те са от съществено значение за 
социалното поведение на човека (изчерпателен преглед на тези изследвания може да се 
намери напр. в Oyserman et al., 2002; Nisbett, 2003).  

Една от най-интригуващите теми в тези изследвания е темата за културно 
детерминираните различия във възприятията и когнитивното функциониране на човека. 
Обобщавайки, както самият той казва, исторически, анекдотични и систематични 
научни данни (емпиричните данни са все още не особено богати) Нисбет заключава, че 
“…хората от западните култури и азиатците дословно виждат различни светове. … 
съвременните представители на западните култури виждат свят съставен от обекти – 
дискретни и несвързани помежду си неща (things). … съвременните азиатци са склонни 
да възприемат света като съставен от субстанции – непрекъснати маси от свързани 
помежду си неща (matter). … Западняците имат аналитична гледна точка  фокусирайки 
се върху отчетливите (salient) обекти и техните качества, докато азиатците имат 
холистичен подход фокусирайки се върху континуитета на субстанциите и на 
взаимовръзките в средата.” (Nisbett, 2003, с. 82).   
 Настоящето изследване прави опит да провери дали индивидуалистичните и 
колективистичните ориентации, измерени на индивидуално равнище (т.е. като 
индивидуална характеристика на човека изразяваща се в предпочитаните от него 
убеждения и ценности) биха могли да повлияят върху спомените за дадено 
противоречиво събитие. 

И накрая като контролни променливи бяха включени най-често използваните 
социо-демографски параметри: пол, възраст, образователно равнище, местоживеене, 
месечен доход. Очакването ни е, че отчитането на тези фактори би могъл да допринесе 
за изясняване на това как куртурното разнообразие (различие) влияе върху паметта ни 
за социалните събития.  

 
Метод на изследване 

 Изследването е от типа на психологическо проучване, при което се използва 
въпросник  състоящ се от няколко части. 

1. Спомени за противоречивото събитие: 
За да се регистрират спомените за противоречивото събитие бяха избрани 12 

променливи, които най-често се използуват при изследване на спомените-светкавици 
(виж напр. Conway, 1995): 
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- Изненада – изследваните лица (ИЛ) оценяват доколко са били изненадани, когато 
за пръв път са научили за събитието. 

- Сила на емоциите  – ИЛ оценяват силата на емоционалните си реакции по това 
време. 

- Лична значимост (важност) на събитието – ИЛ преценяват доколко важно са си 
мислели, че това събитие би могло да бъде за тях лично. 

- Национална значимост на събитието – ИЛ преценяват важността, която са си 
мислели, че това събитие би могло да има за страната като цяло.  

- Запомняне – ИЛ преценяват доколко са слушали радио, гледали телевизия и чели 
пресата, т.е. информирали са се от средствата за масова информация за случващото се. 

- Реакции на другите хора – ИЛ оценяват силата на реакциите на другите хора по 
време на събитието. 

- Споделяне на информацията – ИЛ оценяват доколко са споделяли информацията, 
с която са разполагали с други хора, доколко са обсъждали случващото се (с роднини, 
приятели, колеги и др.) 

- Споделяне на емоциите – ИЛ оценяват доколко са споделяли емоциите, които са 
преживявали с другите хора; степента, в която са показвали пред другите своите 
чувства, породени от събитието. 

- Автобиографични детайли – ИЛ оценяват доколко си спомнят какво точно са 
правили през онези дни.  

- Детайли за събитието – ИЛ оценяват доколко си спомнят и доколко биха могли да 
посочат различни детайли, за да опишат събитието най-добре.  

- Мнението на другите хора – ИЛ оценяват доколко мнението на другите хора за 
значимостта на събитието и неговите последици се е различавало от тяхното собствено 
мнение.  

- Влияние от страна на другите хора – ИЛ оценяват доколко другите хора са се 
опитвали да им повлияят и да променят тяхното мнение за значимостта на събитието и 
неговите последици.  

За измерване на вариациите по 12-те променливи характеризиращи спомените 
беше използвана 5-степенна скала (1 – въобще не до 5 – в много голяма степен). 

 Беше изчислен и общ бал за спомените, представляващ средната стойност от 
отговорите по скалите за 12-те променливи. Този общ бал е комплексна мярка за 
спомените, който включва както спомените за самото събитие само по себе си така и 
спомените за контекста, в който то се е случило. Обикновено този комплексен 
показател се нарича “яркост” (vividness) на спомените. 

Освен това чрез комбиниране на някои от 12-те променливи бяха изчислени още 
3 отделни бала. Първият от тях отразява същността на спомените-светкавици и 
представлява средната стойност от първите 8 променливи - които изразяват най-
съществените характеристики на този вид спомени. Вторият бал се отнася спомените за 
детайли – както за самото събитие така автобиографични детайли от времето на 
събитието. Този бал представлява средната стойност от измерванията по съответните 
две променливи. Третият бал е мярка на спомените за степента на свързаност и 
наличието на някакви взаимоотношения с другите хора по време на събитието. Той се 
получава като средна стойност от променливите “Мнението на другите хора” и 
“Влияние от страна на другите хора”.  
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2. Индикатори за културни различия:  
На първо място това са традиционните индикатори за културно разнообразие 

(както в повечето разработки така и в това изследване) са: Етническа принадлежност, 
Майчин език, Вероизповедение.  

Възприеманата национална идентичност (от eдна страна българска или турска, 
а от друга европейска) беше регистрирана чрез отговорите на въпроса: “Ако Вашата 
идентичност може да се представи като отношение между българската или турската от 
една страна и европейската от друга, кой от дадените варианти отразява най-точно 
Вашата нагласа (предпочитание)?” ИЛ трябва да изберат една от посочените 
възможности: 100% българска (турска) – 0 % европейска; 75% българска (турска) – 25 
% европейска; 50% българска (турска) – 50 % европейска; 25% българска (турска) – 75 
% европейска; 0% българска (турска) – 100 % европейска. 

Социалните ориентации (индивидуалистични или колективистични) бяха 
измерени чрез българската скала за индивидуализъм-колективизъм (БИК-скала) 
(Gerganov, et al., 1996). Този метод за регистриране наличието и силата на тези 
социалните ориентации съществено са различава от използването на въпросници. Той е 
разработен чрез прилагане на психо-семантичната методология, в резултат на което от 
семантичното пространство на ИЛ се извличат 7 понятия (ценности), които формират 
дименсията индивидуализъм-колективизъм. Тези понятия са: успех, самочувствие, 
богатство (типични индивидуалистични ценности), сътрудничество, справедливост, 
ред, традиционност (типични колективистични ценности). Задачата на ИЛ е да 
направят “избор по предпочитание” между двете понятия във всяка от възможните 
двойки получаващи се ри комбинирането на 7-те понятия (общо 21 двойки понятия). 
Този метод позволява да се постигнат две цели едновременно. Първо, да се разкрие 
общата (споделяната от дадена общност хора) репрезентация (значение) на 
абстрактните понятия индивидуализъм и колективизъм. Второ, да се изчислят 
индивидуални балове, които отразяват силата на индивидуалистичната или 
колективистичната ориентация, характерна за всеки отделен индивид. 

Получената в настоящето изследване скала за индивидуализъм-колективизъм и 
скаловите стойности за всяка от 7-те ценности са следните: 

Богатство -1.919 
Успех -0.614 
Самочувствие -0.378 
Сътрудничество   0.354 
Традиционност   0.416 
Ред   0.749 
Справедливост   1.393 

 
 Разппределението на ИЛ по дименсията индивидуализъм-колективизъм е 

нормално (Фиг. 1). Чрез метода на квартилите бяха оформени две групи лица: 
Индивидуалисти – лицата придържащи се предимно към индивидуалистичните 
ценности (успех, самочувствие и богатство), при които следователно доминира 
индивидуалистичната ориентация; колективисти – лица характеризиращи се с 
колективистична ориентация, т.е. за тях по-важни са колективистичните ценности 
(сътрудничество, справедливост, ред и традиционност). Всяка от групите обхваща по 
148 ИЛ. 
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Изследвана извадка. В изследването взеха участие 589 лица. Повечето от тях 
бяха от средно големи градове със смесено население (етнически българи и етнически 
турци).  

В Таблица 1 е представено разпределението на ИЛ според социално 
демографските признаци. Общият брой на респондентите във всяка от социално 
демографските категории е различна от 589 (размера на изследваната извадка) тъй като 
някои от лицата бяха изключени от анализа поради липсата на пълни данни за тях. 

 
Фиг. 1. Разпределение на извадката по дименсията    
  индивидуализъм - колективизъм 
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Таблица  1. Разпределение на извадката по социално-демографските признаци 

  N % 
Етническа 
принадлежност 

Етнически 
българи 

348 60 

 Етнически 
турци 

233 40 

Пол Мъже 256 46 
 Жени 306 54 
Възраст 18-30 87 15 
 31-40 166 28 
 41-50 179 30 
 51-60 95 16 
 61-87 62 11 
Образование Основно 42 7 
 Средно 254 43 
 Висше 290 50 
Месечен доход 200 лв 134 23 
 200-600 лв 302 52 
 > 600 лв 145 25 
Местоживеене Село 83 14 
 Град 494 86 
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Резултати  
1. Яркост на спомените 
Влиянието на заложените в изследването фактори върху спомените за 

противоречивото социално събитие беше проверено чрез серия от дисперсионни 
анализи. Първо ще бъдат представени резултатите относно влиянието на тези фактори 
върху общия бал за спомените, т.е. спомена както за самото събитие така и за 
контекста, в който то е протекло. Както е резонно да се очаква традиционните 
индикатори за културно различие – етническа принадлежност, майчин език и 
вероизповедание – оказват съществено влияние върху спомените (съответно F(1,579) = 
60,29, p<.000; F(1,576) = 50,89, p<.000; F(1,573) = 61,98, p<.000). Етническите турци 
имат по-ярки спомени както за самото събитие така и за неговия контекст. Тъй като с 
много малко изключения майчиният език на етническите турци в България е турският, 
а вероизповеданието им е мюсюлманско, влиянието и на трите фактора е в една посока. 
Следователно,  когато се избират индикатори за културни различия, достатъчно е да се 
отчете само един от тях, за да се диференцират двете културни групи.  

За да се разбере по-добре влиянието на фактора етническа принадлежност (и 
свързаните с него майчин език и вероизповедание) в анализа беше включен и фактора 
възприемана национална идентичност. Допускането ни е, че в контекста на 
присъединяването на България към Европейския съюз ще започне да се формира нов 
тип социална идентичност – европейска. Европейската идентичност може да се 
разглежда като противоположна или поне като различна от националната идентичност. 
Интересно е да се види дали двата типа идентичност влияят върху спомените за 
противоречивото събитие самостоятелно (независимо един от друг). Както беше 
споменато по-горе възприеманата национална / европейска идентичност беше 
измервана чрез степента, в която човек се чувства българин (респективно турчин) или 
европеец. Резултатите показват, че възприеманата идентичност оказва статистически 
значимо влияние върху спомените (F(4,541) = 4,60, p<.001). Очертава се една обща 
тенденция яркостта на спомените да нараства успоредно на засилването на 
европейската идентичност и съответно на намаляването на чувството за национална 
(българска или турска) идентичност. Този резултат показва, че субективно 
възприеманата национална идентичност е нещо различно от “обективната” етническа 
принадлежност и следователно би трябвало да се приеме като отделен индикатор за 
културни различия. Освен това двуфакторният дисперсионен анализ (възприемана 
идентичност и етническа принадлежност) открива значимо влияние на 
взаимодействието на двата фактора върху яркостта на спомените (F(4,528) = 3,19, 
p<.01; Фиг. 2). Спомените на представителите на двата етноса са най-близки тогава, 
когато е налице баланс между етническата и европейската им идентичност.   
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Фиг. 2. Влияние на етническата  принадлежност и възприеманата 
идентичност  (българска/турска - европейска върху спомените (общ 
бал) 
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Що се отнася до социално-демографските параметри изследването показва, че те 
(почти всички) влияят съществено върху спомените за противоречивото събитие. 
Казано накратко лицата, които имат по-ярки спомени са: мъжете (F(1,560) = 4,88, 
p<.03); живеещите в селата (F(1,575) = 11,96, p<.001); по-възрастните хора (F(4,584) = 
6,00, p<.000); по-заможните хора (по-висок месечен доход) (F(2,578) = 2,76, p<.06). 
Равнището на образование не е статистически значимо свързано с яркостта на 
спомените (F(2,583) = 1,80, ns), но post-hoc сравненията между средните стойности за 
яркост на спомените,  получени в групите с различно образователно равнище (Duncan-
test), установяват значими различия между  лицата с основно и средно образование 
(p<.04): най-ярки са спомените на лицата с основно образование,  а най-бледи на тези 
със средно образование; лицата с висшe образование заемат средна позиция..  

Еднофакторният дисперсионен анализ проверяващ влиянието на социалните 
ориентации индивидуализъм и колективизъм върху яркостта на цялостния спомен за 
противоречивото събитие не установи статистически значим ефект на този фактор 
(F(1,295) = .74, ns). Регистрира се обаче статистически значим ефект на 
взаимодействието между социалните ориентации и един от социално-демографските 
параметри – възраст (F(4,287) = 2,518, p<.04): по-младите хора (на възраст 18 – 40 
години), които същевременно са и по-индивидуалистично ориентирани имат по-ярки 
спомени. Този резултат показва, че социалните ориентации все пак са фактор, които 
има известно влияние върху спомените за дадено противоречиво събитие.   

 В серия от двуфакторни дисперсионни анализи беше проверено и евентуалното 
влияние на взаимодействието между фактора етническа принадлежност и социално-
демографските параметри. Всички резултати са негативни, т.е. не установяват подобно 
влияние. Има обаче едно изключение – етническите турци мъже имат по-ярки спомени 
в сравнение с етническите турци жени (p<.02). Яркостта на спомените на етническите 
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българи мъже и жени не се различава, както няма и влияние на взаимодействието на 
двата фактора (F(1,550) = 1,34, ns). Този резултат допринася за разбирането на главния 
ефект на пола върху яркостта на спомените, а именно че като цяло жените имат по-
малко ярки спомени в сравнение с мъжете.  Очевидно този ефект се дължи на жените с 
турска етническа принадлежност. 
 

2. Спомени за детайли  
Спомените за детайлите бяха изследвани като беше формиран отделен бал на 

базата на 2 променливи: Спомени за автобиографични детайли (“Какво правих през 
онези дни”); Спомени за детайли около самото събитие (“Мога да опиша събитието 
като посоча неговите детайли”). 

Факторите етническа принадлежност, майчин език и вероизповедание имат 
значим ефект върху спомените за детайли (съответно F(1,579) = 68,83, p<000; F(1,576) = 
53,68, p<.000; F(1,573) = 70,99, p<.000). Етническите турци имат по-вече спомени за 
детайли – както автобиографични така и детайли за самото събитие.  

Съотношението между възприеманата национална (българска / турска) и 
европейска идентичност е също фактор, който оказва влияние върху спомените за 
детайли (F(4,541) = 3,72, p<.005). Засилването на чувството за европейска идентичност 
е свързано с по-добра памет за детайли. Освен това отново се установи ефект на 
взаимодействието на този фактор с етническата принадлежност (F(4,528) = 2,72, p<.03; 
Фиг. 3). Етническите турци с подчертана национална (турска) идентичност имат повече 
спомени за детайли отколкото етническите турци с вече формирана европейска 
идентичност. Точно обратна е тази взаимовръзка при етническите българи – при тях 
наличието на чувството за европейска   идентичност е свързано с повече спомени за 
детайли.  

Фиг. 3. Влияние на етническата принадлежност и възприеманата 
идентичност (българска/турска - европeйска) върху спомените за 
детайлите на събитието 
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Влиянието на фактора етническа принадлежност върху спомените за детайли не 

е свързано с никой от социално-демографските параметри (не бяха установени 
статистически значими влияния на взаимодействието на тези фактори). 

Социалните ориентации (индивидуалистични и колективистични) оказват 
значимо влияние върху спомените за детайли (F(1,295) = 15,75, p<.000): Лицата, при 
които доминират индивидуалистичните ориентации имат по-богати спомени за 
детайлите – както за автобиографичните така и за детайлите на самото събитие (Фиг. 
4), но никой от социално-демографските фактори не диференцира лицата в това 
отношение (не се установява значим ефект на взаимодействието между социалните 
ориентации и някой от социално-демографските фактори). 

 
Фиг. 4. Влияние на социалните ориентации върху спомените за детайлите на 

събитието 
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3. Спомени за взаимоотношения с другите хора. 
A) Споделяне с другите хора. Общият бал за спомените за взаимоотношенията с 

другите хора се базира на две променливи: a) Споделяне на информация (степента, в 
която ИЛ си спомнят, че са споделяли информация за събитието и са обсъждали какво 
се случва с други хора – роднини, приятели, колеги и др.); б) Споделяне на емоции 
(степента, в която ИЛ си спомнят, че са споделяли преживяваните от тях емоции с 
другите хора и са изразявали пред тях своите чувства за събитието). 

Анализът разкри, че традиционните индикатори за културни различия – 
етническа принадлежност, майчин език и вероизповедание – както и възприеманата 
социална идентичност не са свързани със спомените за споделяне с другите хора. 
Установи се само един значим ефект на взаимодействието на факторите етническа 
принадлежност и възраст (F(4,571) = 6,87, p<.000; Фиг. 5). Етническите турци на 
възраст над 50 години (т.е. тези, които по време на събитието са били на възраст над 30 
години по време на събитието) имат по-малко спомени за споделяне на информация и 
преживявани чувства относно събитието отколкото етническите българи на същата 
възраст.  
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Фиг. 5.  Влияние на етническата принадлежност и възрастта върху 

спомените за споделяне 
 
 
От друга страна обаче тези спомени съществено зависят от социалните ориентации 

(F(1,295) = 14,08, p<.000): лицата с колективистични ориентации си спомнят, че са били 
въвлечени в по-голяма степен в споделяне с другите хора както на информации за 
събитието така и на собствените си чувства и преживявания (Фиг. 6).  

 
 

Фиг. 6.  Влияние на социалните ориентации върху  
спомените за споделяне 
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Б)Чувството за това, че си различен от другите и че си подложен на социален 
натиск. За да се формира обща бал за спомените за този специфичен вид социални 
взаимодействия, бяха обединени следните две променливи: a) Спомени за това доколко 
мнението на другите хора за значимостта на събитието и неговите последици е било 
различно от собственото мнение по време на събитието; б) Спомени за това, че ИЛ е 
било подложено на социален натиск да промени мнението си за значимостта на 
събитието и неговите последици. 

Факторите, които влияят върху този вид спомени са: етническа принадлежност, 
майчин език, вероизповедание и възприемана социална идентичност (съответно, 
F(1,579) = 94,77, p<.000; F(1,576) = 89,15, p<.000; F(1,573) = 94,51, p<.000; F(4,541) = 
4,59, p<.001). Етническите турци имат повече спомени за това, че мнението им се е 
различавало от това на другите хора и че върху тях е бил упражняван натиск да го 
променят. 
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Социалните ориентации също са фактор, който оказва влияние върху спомените 
за този вид социални взаимодействия (F(1,295) = 16,36, p<.000) – лицата с 
индивидуалистични ориентации имат повече спомени за това, че собственото им 
мнение е било различно от това на останалите хора и за това, че са били подложени на 
социален натиск. Отново не се установява значимо влияние на взаимодействието на 
този фактор с нито един от социално-демографските параметри.    

 
Фиг. 7. Влияние на социалните ориентации върху спомените за различно 

собствено становище и социален натиск за промяната му 
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4. Спомени-светкавици – за интензивността  на преживяваните емоции и за 

контекста на събитието 
 

 За да се отразят двата основни компонента на този вид спомени – интензивност 
на преживените емоции и контекста, в който е протекло събитието - беше формиран 
общ бал за спомените-светкависи на базата на 8 променливи: 1) Изненада; 2) 
Интензивност на преживяваните емоции по време на събитието; 3) Оценка на 
личностната значимост на събитието; 4) Оценка на значимостта на събитието за цялата 
нация; 5) Спомени за информацията, подавана от различните средства за масова 
информация; 6) Оценка на силата на реакциите на другите хора; 7) Споделяне на 
информация и дискутиране на случващото се с другите хора; 8) Споделяне на 
преживяваните емоции с другите хора.  

Факторите, които оказват съществено влияние върху спомените-светкавици са 
етническа принадлежност, майчин език, вероизповедание и възприемана идентичност 
(съответно, F(1,579) = 14,30, p<.000; F(1,576) = 11,92, p<.000; F(1,573) = 14,86, p<.000; 
F(4,541) = 2,69, p<.03). Спомените-светкавици на етническите турци са значително по-
ярки и богати отколкото на етническите българи. Намаляването на чувството за 
национална идентичност (българска или турска) и съответно увеличаването на 
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чувството за европейска идентичност също е свързано с по-силни спомени-светкавици. 
Установява се освен това и влияние на взаимодействието на факторите етническа 
принадлежност и възраст (F(4,571) = 3,58, p<.007) – етническите турци на възраст 18-50 
години имат по-силни спомени в сравнение с етническите българи на тази възраст, 
докато спомените на по-възрастните хора от двата етноса не се различават. 

Има известна слаба тенденция спомените-светкавици да са свързани със 
социалните ориентации (F(1,295) = 3,04, p<.08) като колективистите имат по-ярки 
спомени, т.е. те по-добре си спомнят за емоциите, които са преживявали по време на 
събитието както и цялостния му контекст – какви са били реакциите на другите хора, 
дискусиите, които са се водили, информацията, която е била подавана от медиите и т.н. 
И отново се установява влияние на взаимодействието на двата фактора – социални 
ориентации и възраст (F(4,287) = 2,69, p<.03) – лицата с колективистични ориентации 
над 40 години имат по-силни спомени.  

 
Обсъждане на резултатите и заключение 

Резултатите от представеното изследване могат да се дискутират в две насоки. 
Първо, като обогатяващи знанието ни за това как се помнят противоречивите събития. 
Второ, от методологична гледна точка, като принос към въпроса за определяне на 
индикаторите за културно разнообразие (различие). 

Спомените на двете етнически групи – българи и турци – които са преживели 
(макар и в различна степен) едно и също събитие “държавната политика по 
възродителния процес” са различни. Спомените на етническите турци са значително 
по-ярки. Тази група хора имат значително повече спомени за различните детайли на 
това събитие както и значително повече спомени за различни други събития от техния 
личен живот по онова време (без те да са били непосредствено свързани с 
противоречивото политическо събитие). Спомените-светкавици на етническите турци 
са значително по-силни, т.е. те помнят много по-добре както ред детайли около 
събитието така и личния за тях контекст, в който то е настъпило. И на края, тези хора 
имат спомени за това как са се чувствали различни от другите, доколко техните 
убеждения и ценности са се различавали от тези на другите хора и как са били 
подлагани на натиск да променят мнението си.  

Спомените на етническите българи не са толкова отчетливи. Те са в състояние да 
посочат малко на брой детайли около събитието. Като цяло техните спомени не са от 
типа на спомените-светкавици. Въпреки че повечето от етническите българи (и особено 
тези, които са живеели в региони със смесено население) не са одобрявали държавната 
политика по възродителния процес и в частност смяната на имената, те не си спомнят 
да са били подлагани на натиск да променят убежденията си. 

Получените резултати всъщност не са неочаквани като се има предвид същността 
на противоречивото събитие – етническите турци са били потърпевшата страна, докато 
етническите българи са били главно в ролята на свидетели на случващото се (или поне 
са страдали несравнимо по-малко отколкото етническите турци).  

Интересен е обаче резултатът за независимото (от етническата принадлежност) 
влияние на фактора социални ориентации (индивидуалистични и колективистични) 
върху спомените за противоречивото събитие. Оказва се, че спомените на 
индивидуалистите и на колективистите се различават. Индивидуалистичната 
ориентация е свързана със значително повече спомени за детайлите на събитието, както 
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и с повече спомени за това, че човек се е чувствал различен от останалите, че неговите 
убеждения и ценности са били различни от тези на другите хора и че е бил подложен на 
натиск да ги промени. Колективистичната ориентация е по-скоро свързана с повече 
спомени за споделяне на информация и на преживявания и чувства с роднини, 
приятели и други хора. Освен това тази ориентация е свързана с повече спомени от 
типа на спомените-светкавици, т.е. спомени както за самото събитие така и за неговия 
контекст. Това различие в съдържанието на спомените доста точно съответства на 
различието в същността на индивидуалистичната и колективистичната ориентация – 
индивидуализмът като личностова ориентация е свързан с независимост от социалния 
контекст, докато колективизмът, обратно, със значителна зависимост на цялостното 
функциониране на човека от социалния му контекст. Това, което ни се струва най-
интригуващо в случая е, че влиянието на социалните ориентации се наблюдава 
независимо от влиянието на фактора етническа принадлежност, т.е. независимо от 
тяхната етническа принадлежност индивидуалистите и колективистите имат донякъде 
различни спомени за противоречивото събитие.  

От методологична гледна точка резултатите от това изследване като цяло 
показват, че спомените за дадено противоречиво социално събитие могат да зависят от 
доста различни индикатори за културно разнообразие. От една страна налице са 
убедителни свидетелства за правомерността на използването на традиционните 
индикатори за културно разнообразие като етническа принадлежност, майчин език и 
вероизповедание – те влияят върху спомените на хората. От друга страна обаче 
изследването дава емпирични свидетелства в подкрепа на идеята, че списъкът на тези 
индикатори би могъл да се обогати като се отчитат и социалните ориентации на 
индивида като фактор, който съществено разграничава спомените на хората. По този 
начин би могло да се постигне по-задълбочено разбиране за когнитивното 
функциониране на човека тогава, когато спомените се изследват и интерпретират от 
гледна точка на концепцията за културно разнообразие. 
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ВЛИЯНИЕ НА ХОРМОНИТЕ ВЪРХУ СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИЯТА НА 
НЕРВНАТА СИСТЕМА 

Боряна Пирьова 

 
Hormonal receptors located in the brain allow brain functioning to be 

influenced/shaped by hormones synthesized outside the brain and carried by the blood. In 
addition, hormones are synthesized inside the brain. Brain-borne hormones fall into two 
groups according to their chemical composition: protein-like molecules are referred to as 
neuropeptides, while steroids are known as neurosteroids. 

The synthesis of steroids in the brain follows two biochemical pathways. It can be 
carried out de novo using cholesterol, a common building block for all peripheral steroid 
hormones. Alternatively, brain steroid hormones can be produced by modifying steroid 
precursors delivered by the blood through the blood-brain barrier. Neurosteroids are 
produced in various brain structures. Estrogens are commonly perceived as ‘female’ 
hormones, while androgens are thought of as ‘male’ hormones, however, both estrogens and 
androgens influence brain development and shape brain sexual differentiation irrespective of 
the genetic sex of the individual. 

Prenatal stress can perturb the feedback loop mechanisms normally operating 
between the adrenal cortex and the hypothalamus. Maternal stress affects the development of 
this regulatory system resulting in lower sensitivity and high cortisol levels in the offspring. 
Disregulation of this system leads to higher susceptibility to stress and poor health. 

Androgens and estrogens function in both the male and female brain. Behavioral, 
neurological and endocrinological studies have revealed aspects of sexual differentiation in 
the brains of men and women. Sex hormones have organizing and activating effects on brain 
structure and function. The organizing component concerns brain architecture and the 
development of particular structures that show aspects of sexual dimorphism. The activating 
effect is carried out when maintaining excitation levels in specific brain structures 
responsible for sexual behaviors and in response to sexual stimulation. It is still unclear if 
sexual differentiation of the brain is the result of sensory stimulation and individual 
experiences. Sexual identity and sexual behavior are determined by genetic factors and 
further shaped, in the course of development, by the effects of various hormones and 
environmental factors. 
 

Влиянието на хормоните върху структурата и функцията на нервната система е 
част от нервно-хуморалната регулация в организма. Хормоналните влияния върху 
мозъка са част от “променящия сe мозък” – проява на неговата пластичност. То се 
осъществява чрез наличието на хормонални рецептори в мозъчни структури, което дава 
възможност на циркулиращи в кръвта хормони да оказват влияния върху мозъка. От 
друга страна хормони се синтезират в самия мозък. Хормони от периферните 
ендокринни жлези, които влияят върху мозъка, са по своята химична структура най-
вече стероиди и се секретират в половите жлези и в кората на надбъбречните жлези - 
естрогени, андрогени и кортикостероиди, с главен представител кортизол. Те 
преминават както през кръвно-мозъчната бариера, така и през плацентата и по този 
начин оказват въздействия още през периода на пренаталното развитие.  
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Хормон -рецепторни взаимодействия. Броят на рецепторите върху прицелните 
клетки определя доколко силен може да бъде ефектът на хормоните. Така например, 
рецепторите за половите хормони, които се намират в структурите на хипоталамуса, 
определят влиянието, което тези хормони ще оказват върху формиране на половото 
поведение. Броят на рецепторите не е фиксиран, а може да се променя и по този начин 
да се променя и чувствителността на прицелните клетки по отношение въздействието 
на различните хормони. Хормоналните въздействия нормално се регулират чрез такива 
промени в броя на хормоналните рецептори. Съществува един механизъм наречен 
“регулация надолу” (down regulation), който се състои в намаляване броя на 
рецепторите за даден хормон, ако известно време нивото му е високо.  По този начин 
неговото въздействие се оганичава и организмът се предпазва от влияния при 
ексцесивна хормонална секреция. Пример за такова динамично взаимодействие е 
намаляване ефекта на адреналина при продължително стресово състояние, свързано със 
симпатикусова активация и усилена адреналинова секреция. 

Синтезираните в мозъка хормони, наречени още неврохормони по своята 
химическа структура са две различни групи – едните са белтъчни вещества и носят 
наименованието невропептиди, а другите са отново стероиди и носят наименованието 
невростероиди. Тук на кратко ще бъдат представени основните данни за 
невропептидите, след което по-подробно ще бъдат изложени съвременните постижения 
в областта на невростероидите. 

 
НЕВРОПЕПТИДИ 

Невропептидите са разнообразни съединения с различен брой аминокиселини, които 
често пъти произхождат от общи прекурсори, върху които се осъществява 
допълнително разграждане от различни ензими, т. е. накъсване на веригата им на по-
малки части с определен брой аминокиселини. Предшественикът наричан най-често 
прохормон се синтезира в тялото на невроните и с аксонален транспорт се пренася до 
аксоналните окончания. Там обикновено се отцепват отделни негови части, които имат 
биологична активност, и в този вид се включват в синаптичните везикули в 
пресинаптичните окончания. При наличие на стимул за тяхната секреция се отделят 
няколко невропептида. По този начин е разрешен един чисто количествен проблем − в 
генома на организма броят на гените не е толкова голям, че да обхване всички 
разнообразни невропептиди, които регулират множество процеси. Синтезата на 
прохормона се диктува от един ген, но последващото образуване на фамилия от 
невропептиди явно увеличава информационния му обем. 

За невропептидите е характерно, че имат регулаторни ефекти върху структурите, 
в които са синтезирани, върху други органи и едновременно с това проявяват 
централни ефекти върху някои поведенчески прояви (прием на вода и храна, 
родителско поведение, състояние на стрес и др.). Дори тези, които се секретират в 
неврони в периферни органи (храносмилателен тракт, бъбрек, сърце), попаднали в 
кръвообращението оказват влияние върху поведенчески прояви като прием на храна, 
жажда и прием на вода.  

В мозъка невропептиди се секретират от неврони, предимно в стволовата част и 
в междинния мозък – в хипоталамуса и свързаната с него хипофизна жлеза. 
Невропептиди се синтезират и в други ендокринни жлези на тялото, например 
задстомашната жлеза, в стената на стомаха и тънкото черво, в сърцето и бъбреците.  
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Хипоталамусът е в непосредствена връзка с хипофизната жлеза. Той съдържа 
множество ядра. За невроните в тези ядра е характерно това, че те съдържат рецептори 
за множество хормони и по този начин участват в регулацията на тяхната секреция. 
Някои от тези неврони представляват рецептори, чувствителни към промени в състава 
на кръвната плазма − глюкорецептори за кръвнозахарната концентрация, 
осморецептори за солевата концентрация и терморецептори за температурата на 
кръвта. Друга характерна особеност на някои неврони в хипоталамуса е възможността 
им да секретират невропептиди, които регулират секрецията на хормони от предния 
дял на хипофизата. Невропептидната секреция на хипоталамуса е може би най-яркият 
израз на интегрираната невроендокринна регулация, осъществявана от тази структура.  

Към невропептидите се отнасят и т. н. ендогенни опиоидни пептиди -  
ендорфинът и енкефалините. Те се произвеждат от неврони в различни части на ЦНС. 
В някои от тях те имат модулиращо значение при предаване и преработване на 
болковите усещания и намаляват болковата сетивност. Те са също медиатори в мозъчни 
центрове свързани с възнаграждение и удоволствени изживявания. Морфино-
подобните лекарствени средства, наречени още опиати, се свързат с техните рецептори.  

Невропептиди включени в хормоналната регулация. Това е една много 
голяма група от вещества които циркулират в кръвта и играят роля на хормони. За тях е 
характерно, че имат регулаторни ефекти върху периферни органи и ендокринни жлези 
и едновременно с това имат централни ефекти върху някои поведенчески прояви. За 
разлика от нискомолекулните медиатори, те имат по-продължително действие, защото 
разграждането им е по-бавно, и освен това за тях няма механизъм за прекратяване на 
действието им чрез обратно захващане от пресинаптичните окончания.  

По-важните от тях са следните: 
• Хипоталамични освобождаващи и инхибиращи хормони, които регулират 

секрецията на тиреотропния хормон, на гонадотропните хормони, на растежния 
хормон и на пролактина от предния дял на хипофизната жлеза.  

• Кортикотропин освобождаващ фактор (КОФ Corticotrpin Releasing Factor – 
CRF), Традиционното наименование е “хипоталамичен” КОФ. То е свързано с 
първоначалната представа, че се образува в хипоталамуса, влияе върху предния дял на 
хипофизната жлеза и е  основен регулатор за физиологичните, поведенски и 
когнитивни промени при стресови състояния. Понастоящем е известно, че той се 
образува и в други мозъчни структури и е част от по-голяма група наречена 
неврохормони. КОФ се образува също така в централното ядро на амигдалата, в 
мозъчния ствол, в кората на крайния мозък и в други структури.  

• Хормоните на задния дял на хипофизната жлеза − окситоцин и вазопресин, 
които се секретират от неврони на хипоталамуса. Така например невропептидът 
окситоцин, който се синтезира от ядра в хипоталамуса и се складира в задната част на 
хипофизната жлеза, усилва маточните контракции по време на раждане, улеснява 
кърменето и регулира родителското поведение. Той създава позитивно социално 
поведение необходимо за репродукцията. Неговите поведенчески ефекти са централен 
противострахов и успокоителен ефект, намаляване чувствителността към стресови 
дразнители и ограничаване на предизвиканото от стрес секретиране на 
глюкокортикоиди от кората на надбъбречната жлеза.  

• Хормони на предния дял на хипофизната жлеза − растежен хормон, 
пролактин, адренокортикотропен хормон, тиреотропен хормон. 
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Невропептиди секретирани в храносмилателния тракт и други органи.  
Това е също голяма група от вещества с пептидна структура, които се образуват в 
неврони намиращи се в стената на храносмилателния тракт (ентерална нервна система). 
Те имат регулаторно значение за секрецията на хрансмилателните сокове и за 
двигателната активност на храносмилателния тракт. Други невропептиди образувани в 
периферни органи са образуваният в сърцето атриален натриуретичен пептид и 
секретираният в бъбреците ренин.  

 
НЕВРОСТЕРОИДИ 
В мозъчни структури има стероидни хормони, независимо от циркулиращите в 

кръвта полови, или надбъбречни хормони. В мозъка се осъществява биохимичен синтез 
на тези стероидни хормони. Те се изграждат de novo от веществото холестерол, което е 
общ предшественик на периферните стероидни хормони, или от местен метаболизъм на 
преминали кръвно-мозъчната бариера прекурсори на стероидни хормони. 
Доказателство за това е, че те не изчезват след отстраняване на надбъбречните жлези 
(адреналектомия), или отстраняване на половите жлези (кастрация). Невростероиди са: 
естрогени и андрогени и други стероидни деривати. Образуват се в множество мозъчни 
структури. Подобно на другите ендокринни структури (полови жлези и надбъбреци) и в 
мозъка изходният продукт е тестостерон. Ензимът ароматаза го превръща в естрадиол, 
а ензимът 5алфа-редуктаза превръща тестостерона в 5алфа-дихидротестостерон. Те се 
свързват с естрогенните и андрогенни рецептори в мозъка. Ароматазата в мозъка се 
локализира в области чувствителни към стероидните хормони. Ако се блокира 
ароматазата, която при метаболизирането на андрогените дава естрогени, мозъчното 
развитие вкл. на мъжки индивиди се нарушава – намалява се маскулинизацията. От 
друга страна  
мутации в гена за ензима 5-алфа редуктаза променя действието на андрогените. Хора с 
този ензимен дефицит показват хиповирилизация до степен, че като деца израстват 
като момичета. По време на пубертета при повишаване нивото на тестостерон се 
диференцират полово и възприемат мъжка полова идентичност, което се дължи на 
компенсиране на липсата на дихидротестостерон в ранното развитие. 
 

 
      ESTRADIOL  5α -DIHYDROTESTOSTERONE 
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Независимо от това, че естрогените се приемат за женски полови хормони, а 
андрогените за мъжки полови хормони, в мозъка те имат влияние както за половата 
диференциация на мозъка, така и за развитието на мозъка независимо от генетичния 
пол на индивида. Те са функционално важни стероидни хормони и за двата пола 
(Thomas и сътр. 2004). И при мъжките индивиди естрогените са необходими за 
развитието на определени ядра създаващи половата диференциация на мозъка. Под 
тяхно влияние се изграждат структурите, които дават потенциалните “мъжки” 
невроендокринни и поведенчески регулации. Източникът на естрогени, които имат 
значение за ранното развитие на мозъка, е самият мозък.  

Влиянието на стероидните хормони върху ЦНС се осъществява чрез 
вътреклетъчни рецептори, които активират генна транскрипция, която има следните 
ефекти: променя се броя на рецепторните молекули за самите хормони и се променя 
синтеза на медиаторните молекули, които предават възбудни и задръжни процеси в 
ЦНС. Като се има предвид, че синтезът на самите медиатори и скоростта на тяхното 
разграждане се определят от ензими, които са белтъчни молекули, активността на 
генната транскрипция повлияна от стероидните хормони – периферни, или 
невростероиди, става регулаторна по своята същност. С всичко това невростероидите 
придобиват значение на организиращи фактори за невронните мрежи. Лекарствени 
въздействия върху ензимите, включени в синтезата и разграждането на медиаторите, е 
в основата на съвременната неврофармакология.  

Изследвания през последните години са показали, че невростероидите 
взаимодействат и с мембранни йонни канали и други мембранни рецептори (Schlinger и 
съавт., 2001).  Невростероидите са ендогенни регулатори на рецепторите за задръжния 
медиатор Гама-Амино Маслена Киселина - ГАМКА (Gama-amino butiric acid - GABAA). 
Те усилват тяхното инхибиторно въздействие и имат анксиолитичен, обезболяващ, 
антиконвулсивен, седативен и сънотворен ефекти (Belelli и  Lambert, 2005) 

Наличието на невростероидите в различни мозъчни структури е променящо се в 
зависимост от стресови стимули, стимули от сексуален характер, при поведение на 
агресивност и др.  Продукцията им е променена и при някои невродегенеративни 
заболявания. Нивото им се променя също така при прием на алкохол и други 
невротропни вещества (например Fluoxetin – Prozac). От своя страна те повлияват 
половото поведение, настроението, паметта, процесите на развитие и стареене (Baulieu 
и съавт. 2001).  

СЪСТОЯНИЯ НА СТРЕС, СТРЕСОВИ ХОРМОНИ И МОЗЪК 
Стресът обхваща психологични и физиологични отговори настъпващи в организма 

при рязко променяща се околна среда. Стресът е процес, при който ние оценяваме 
настъпващите в околната среда промени и отговаряме поведенчески и функционално 
на повишените изисквания към организма, или на заплахи към неговата цялост.  

Състоянието на обща активация в организма при стрес обхваща дейността на 
нервната система - висшите интегративни функции и вегетативната нервна система, 
дейността на ендокринната система и дейността на имунната система.  

Промените в дейността на ендокринната система са подчинени на 
хипоталамичните влияния върху функцията на хипофизната жлеза. Настъпва активация 
на класическата за състояния на стрес ос – хипоталамус – секреция на кортикотропин 
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освобождаващ фактор (КОФ) - хипофиза – аденокортикотропен хормон (АКТХ) – 
кортикална част на надбъбречните жлези – секреция на кортизол. В резултат на това се 
увеличава секрецията на надбъбречните кортикостероидни хормони - глюкокортикоиди 
с главен представител кортизол и минералкортикоиди с главен представител 
алдостерон. Глюкокортикоидите са главните ендокринни посредници за хормоналните 
влияния върху мозъка. Техните рецептори имат голяма гъстота в хипокампа и в ядра на 
хипоталамуса, където се секретира освобождаващия за хипофизата фактор. Това са 
рецепторите, които осъществяват нормалната регулация с отрицателна обратна връзка 
– когато нивото на кортизол в плазмата е високо, се намалява секрецията на 
освобождаващия фактор и съответно се ограничава последващото образуване на 
кортизол, т.е. възставовява се нормалното ниво на секреция. 

По принцип всяка една регулаторна система с обратна връзка в организма има 
една генетично зададена стойност на регулируемата величина (set-point), около която се 
осъществява регулацията. В случая регулируемата величина е плазменото ниво на 
кортизол. Когато тази регулация е разстроена, при високи плазмени нива на кортизол 
продължава секрецията на КОФ и АКТХ. Това е доказателство за изместване на 
генетично зададената стойността в регулацията, при което системата хипоталамус – 
хипофиза – надбъбрек, функционира при по-високи стойности на кортизола. Приема се, 
че дисрегулация в тази система причинява повишена чувствителност към стрес и 
съответно развитие на болестни процеси (Bale, 2005). 

Кортикотропин-освобождаващият фактор проявява своето действие като се 
свързва с два вида хормонни рецептори– КОФР1 и КОФР2. В мозъчните структури те 
са разпределени по различен начин. КОФР1 се намират в кората на крайния мозък, 
малкия мозък, обонятелната луковица, хипокампа, амигдалата и хипофизата. Вторият 
вид рецептори - КОФР2, са с ограничено разпределение в нервната система, намират се 
в хипоталамуса, но имат широко разпространение в периферни тъкани – сърце, 
храносмилателен тракт, скелетни мускули и кръвоносни съдове. Техните ефекти са 
свързани главно с адаптивните промени във функцията на вътрешните органи, които 
настъпват по време на стрес.  
 Хронично повтарящо се повишаване нивото на глюкокортикоиди уврежда 
мозъчните структури. При екстремна секреция те имат вредни ефекти върху нервната 
система, като нарушават процесите на учене и памет. Това тяхно неблагоприятно 
въздействие е изразено най-силно в хипокампа, защото там гъстотата на рецепторите за 
този хормон е по-висока в сравнение с други мозъчни структури. В хипокампа се 
наблюдава отслабване на неврогенезата, намаляване на синаптогенезата и дори 
цялостно намаляване на обема – атрофия на хипокампа. Стресогенни стимули като 
война или детско сексуално насилие променят хипокампалната паметова функция. При 
хора с Къшинг синдром (болестно увеличена глюкокортикоидна секреция), както и при 
пациенти с посттравматичено стресово разстройство, е установен намален обем на 
хипокампа. Такива промени са наблюдавани при депресивно болни. Непосредствено 
последствие от това е отслабване на декларативната памет.  

Счита се, че структурни промени в хипокампа могат да обяснят емоциогенната 
амнезия от остри стресови събития, или амнезията от хронично травмиращи 
конфликти. По този въпрос някои психоаналитици даже считат, че е излишно в 
психотерапията да се търсят някои травмиращи спомени, защото те въобще не 
съществуват.  
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СТРЕС НА МАЙКАТА И ЗНАЧЕНИЕ НА СТРЕСОВИТЕ ХОРМОНИ ЗА 

ПРЕНАТАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА 
Главният представител на хормоните на стреса – глюкокортикоида кортизол на 

кората на надбъбречната жлеза, преминава през плацентарното кръвообращение в 
плода по време на пренаталното му развитие. Това означава, че той може да окаже 
влияние върху развиващия се мозък. По време на феталното развитие системата 
хипоталамус - хипофиза – надбъбрек у плода функционира като част от същата система 
в майчиния организъм. Повишено ниво на кортизол в майката при стрес намалява 
секрецията на АКТХ у плода. Предполага се, че се нарушава феталното програмиране 
на хипоталамус – надбъбречна кора във взаимоотношението на обратна отрицателна 
връзка.  

При високо кортизолово ниво в кръвта на майката, феталните 
глюкокортикоидни рецептори се намаляват (жв. по-горе “регулация надолу”). Това 
означава намалена чувствителност на регулаторната система – при малък брой 
хипоталамични рецептори се запазва високо нивото на кортизол секретирано от 
надбъбрека. Това допълнително е доказано и чрез така наречения дексаметазонов тест 
за потискане секрецията на АКТХ. Той се състои в определяне нивото на АКТХ при 
въвеждане на синтетичен кортизонов препарат – дексаметазон. Нормално при 
въвеждане на дексаметазон, нивото на АКТХ съответно намалява. Когато липсва това 
нормално потискане на секрецията на АКТХ, заключението е, че чувствителността на 
тази нормална регулация е намалена. При опитни животни от бременност протекла в 
условия на стрес се наблюдава именно такова намалено потискане на секрецията на 
АКТХ при въвеждане на дексаметазон (Weinshtock, 2004) 

 Множество наблюдения показват, че страховата напрегнатост уврежда 
лимбичната система. Първата засегната структура е амигдалата, която нормално е 
въвлечена в страхово-организираните отговори. В стресова ситуация амигдалата се 
активира от мозъчни структури преработващи сетивна, или мисловна информация и от 
своя страна активира освобождаването на кортикотропин-освобождаващия фактор. 
Чрез връзките си със структури в мозъчния ствол, лимбичната система, към която 
принадлежи амигдалата, активира симпатикусовите вегетативни центрове в мозъчния 
ствол. От това следва повишаване секрецията на глюкокортикоиди от кората на 
надбъбречната жлеза и на адреналин и норадреналин от нейната сърцевина. 
Следователно такива изживявания от страна на майката по време на бременност 
довеждат до повишаване нивото на стресовите хормони в плода. Хронично повтарящо 
се повишаване нивото на глюкокортикоиди уврежда мозъчните структури. Това тяхно 
неблагоприятно въздействие е изразено най-силно в хипокампа, защото там, както това 
бе отбелязано по-горе, гъстотата на рецепторите за този хормон е по-висока в 
сравнение с други мозъчни структури. Наблюдава се отслабване на неврогенезата през 
ембрионалното развитие и намаляване на синаптогенезата.  

В експериментални условия е показано, че новородените от пренатално 
третирани плъхове с дехаметазон (синтетичен глюкокортикоид), имат намалено 
телесно тегло. Когато това третиране е през целия пренатален период, изоставането в 
растежа е трайно и остава видимо и при израслите организми. Тези опитни животни 
показват намалена активност в поведението си за проучване в нова обстановка и 
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намалена издържливост при тест с принудително плуване. Молекулярнобиологично 
изследване на мозъчни структури е показало увеличено образуване на КОФ от ядра в 
амигдалата. Заключението е, че пренатално третираните с дексаметазон опитни 
животни имат намалени възможности за справяне със стрес и намаление в 
способността за заучаване на предпазващо поведение. Допълнително чрез приложение 
на блокер за синтезата на КОФ – (напр. Metyrapon) е доказано, че повишеното ниво на 
КОФ в мозъка е причина за тези явления. Те намаляват при ограничаване нарастването 
на този хормон в мозъка. 

Наблюдение при хора са показали, че повишеното ниво на кортикотропин 
освобождаващ фактор у бременни жени при стрес може да предизвика преждевременно 
раждане, намалено тегло на плода, забавено израстване след раждането и като далечни 
последици поява на дефицит на вниманието у детето и склонност към депресивни 
реакции.   

С развитието на съвременните аналитични методи стана възможно да се 
определя количествено съдържанието на кортизол в слюнката, което съответства на 
пламеното ниво. Това направи възможно лесното и напълно неинвазивно определяне на 
този хормон като обективен критерий за състояние на стрес. Проведен е следния 
експеримент. На деца, които за първи път са в училище се определя кортизоловото 
ниво в слюнката. Установява се, че у някои от тях то е значително по-високо. 
Допълнителното проучване на условията при които са живели техните майки по време 
на бременността, показва, че децата с по-силната реакция на стресовата ситуация, която 
несъмнено е първият учебен ден за всички деца, са родени от майки преживели стрес 
по време на бременността. Предполага се, че при стрес на майката по време на 
бременността настъпва препрограмиране на взаимоотношенията хипоталамус – 
хипофиза – надбъбречна жлеза. При децата е променена нормално съществуващата 
обратна връзка за намаляване на КОФ при високо плазмено ниво на глюкокортикоиди. 
 
 

МОЗЪЧНИ ХОРМОНАЛНИ ВЛИЯНИЯ И БОЛЕСТНИ ПРОЦЕСИ 
Свързаните със стрес афективни разстройства, като страховост и депресия, са 

твърде разпространени. Отговорът на стресови стимули е адаптивен, поддържа 
телесната хомеостаза и преживяването в определени условия. Хроничният стрес обаче, 
създава болестни процеси, или усилва вече съществуващи такива. Индивидуалната 
реактивност на стресовите стимули варира в твърде широки граници. Развитието на 
афективни разстройства е свързано с повишена чувствителност към стрес. В основата 
на тази повишена чувствителност, както посочва  Bale, (2005), са смущения в 
секрецията  на кортикотропин-освобождаващия фактор (КОФ). Както бе отбелязано по-
горе, той принадлежи към фамилията на невропептидите, които се отделят от неврони в 
мозъчни, или периферни структури. За всички тях е характерно, че имат регулаторно 
действие за някои поведенчески прояви. При депресивни пациенти секрецията на 
кортикотропин освобождаващ фактор (КОФ) е по-висока. Това предизвиква по-
голямата ранимост в нервната система. Инжектирането на този фактор в някои 
структури на мозъка имитира депресивно състояние – намален апетит, промени във 
ВНС, намалено либидо, нарушен сън. От някои животински модели и наблюдения на 
хора се предполага, че КОФ предразполага към повишаване на страхова афективност 
(пак там). Съвременни изследвания са насочени към намиране на лекарства, които ще 
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блокират рецепторите за КОФ и по този механизъм ще оказват ефективно 
антидеперсантно действие. 

Проучвания на невроендокринните аспекти на депресивните разстройства, са 
показали, че при хронифицирани състояния е усилена чувствителността на 
надбъбречните жлези по отношение на адренокортико тропния хормон (АКТХ) отделян 
от предната хипофиза. В същото време нормалната регулация с отрицателна обратна 
връзка е намалена, така че се наблюдава високо кортизолово ниво при ниско ниво на 
АКТХ (Parker и сътр., 2003).  

Хроничен хиперкортицизъм има при хроничен психосоциален стрес, анорексия 
нервоза, ексцесивни физически натоварвания, депресивни състояния, при лечение с 
кортикостероиди, при посттравматични стресови разстройства и др. (Reus и Wolkowitz, 
2004). При всички тези случаи на хронично свръхекспониране на кортизол настъпват, в 
една или друга степен, невродегенеративни промени в мозъчни структури. Това се 
засилва особено когато това се съчетае със смущения в мозъчното кръвообращение, 
последвано от мозъчна исхемия, или с  продължителна деполяризация, както е при 
епилептичен припадък.  

От хормоналните влияния върху мозъка могат да се разграничат неблагоприятни 
ефекти, както от “твърде малко”, така и от “твърде много”. При хипопродукция на 
надбъбречния кортизол се явява болестта на Адисон, която се характеризира с 
адинамия, брадипсихия и намалена устойчивост на студ, глад и други стресови 
стимули. При хипопродукция от хроничен хипокортицизъм, се описва развитието на 
синдром на хронична умора с фибромиалгия (болки в скелетните мускули).  

Промени в активността на вегетативната нервна система са част от стресовите 
реакции в организма. Nyklichek и Boss (2005) са изследвали при стрес реактивността на 
сърдечно-съдовите регулации при хипертонично болни пациенти. Установено е по-
голямо нарастване на диастоличното артериално налягане и повече кортизол в 
слюнката като израз усилена реактивност на хипоталамус – хипофиза – надбъбречната 
система. Предполага се, че в индивидуалните особености на стресовите реакции има 
централно-нервни механизми обхващащи различни звена от нервно-хуморалната 
регулация на организма, включително и на артериалното налягане. 

Статистически са установени полови различия в психосоматичните заболявания, 
които следва да се свързват с влиянието на половите хормони и произтичащите от това 
специфични функционални особености (Kudielka и Kirschbaum 2005). При жените са 
по-разпространени автоимунни заболявания, страховост, депресия и фобии. При 
мъжете превалират коронарни болести и инфекции. Реакциите на стрес при тях са 
свързани с по-голямо повишение на кортизола. За стресовия отговор е важно пикът на 
кортизол в бързия отговор и продължителността на възстановяването. По-адаптивно е 
висок пик и бързо възстановяване. Бавното възстановяване подлага мозъка на по-
продължително въздействие на стресовите хоромони. Това е вероятно една от 
причините за по-малката продължителност на живота при мъжете, въпреки, че жените 
показват по-голяма ранимост в стресогeнни обстоятелства. 
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ХОРМОНИ И ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ В МОЗЪКА  
В мозъка андрогени и естрогени са функционални хормони за двата пола. Те се 

секретират от половите жлези – андрогени в семенниците и естрогени в яйчниците и от 
кората на надбъбрачните жлези и двата вида хормони и при двата пола. Образуват се 
също така и в мозъчни структури. Поведенчески, неврологични и ендокринологични 
изследвания са показали редица белези на полово различие в мозъка на мъжа и жената, 
които дават определено отражение върху характеристиката на когнитивните процеси 
при двата пола. Различията се отнасят не толкова до нивото на интелигентност, колкото 
до отделни способности за преработка и използване на информация, или за 
осъществяване на движения. Тези различия са установени със задаване на 
специализирани тестове, и  както всички резултати добити по този начин, носят всички 
ограничения на твърдения със статистически характер. Така например при жени е 
установено по-скоростно протичащи перцептивни процеси (по-добри резултати при 
тестове с намиране на малки различия), по-добри лингвистични възможности (по-добри 
резултати при тестове за бързо намиране, или използване на думи с определен белег, 
например начална буква) и при извършване на аритметични действия. Мъжете показват 
по-добри резултати при тестове с пространствено ориентиране, или въображение, при 
целенасочени движения (улучване на цел при хвърляне), при математически 
разсъждения. Интерес представлява факта, че хомосексуално ориентирани мъже 
показват при тези тестове резултати по-близки до тези на жените. 

За влиянието на половите хормони върху мозъчните функции свидетелстват 
някои наблюдения на хора, при заболявания със свръхпродукция на хормони. Така 
например, заболяването вродена хиперплазия на надбъбреците у бременни жени 
представлява един естествен експериментален модел за изучаване ролята на половите 
хормони за развитието на мозъка и поведението. При това заболяване на майката 
развитието на плода става при високо плазмено ниво на надбъбречните полови 
хормони (андрогени и естрогени). Установено е, че родени от такава бременност 
момиченца от ранна възраст имат по-агресивно поведение и предпочитание към 
"момчешки" игри - силовите и шумни контакти на борба със своите братя и сестри, 
игри с превозни средства и оръжия. 
 Половите хормони има организиращ и активиращ ефекти върху мозъчните 
структури и функции. Организиращият се отнася до структурирането на мозъка и на 
отделни ядра, които са полово диморфни. Организиращият ефект на андрогените 
приложени в критични периоди след раждането има следните дълготрайни ефекти 
върху поведението. И при двата пола се осъществява  маскулинизация – както при 
израсли мъжки, така и при израсли женски тестостеронът провокира мъжко поведение. 
Освен това андрогените предизвикват дефеминизация, което означава предпазване от 
развитие на женско поведение -  при израсли мъжки индивиди приложение на женски 
полови хормони остават без ефект (Carlson, 2005).  

Активиращият ефект на половите хормони се проявява в поддържане 
възбудимостта на центровете свързани с половото поведение по отношение на 
сексуални стимули. Повишава се възбудимостта на гръбначно-мозъчните центрове 
инервиращи половите органи.  

В структурно отношение е установено, че при жени мазолестото тяло е с по-
голям размер. Функционално това се отразява в по-усилен обмен на информация между 
двете хемисфери и по-слаба латерализация на функциите. При жените езиковите 

 86



функции са по-слабо латерализирани в ляво, по-лесно се възстановяват след афазия и 
честотата на дислексия е по-ниска. Те имат по-висока неврофизиологична активност в 
предната дъговидна гънка, която е част от лимбичната система. В тази мозъчна 
структура се организира емоционално поведение на страх и дистрес от изолация и 
раздяла.  

При мъжете мозъкът е средно с по-големи размери при една и съща телесна 
маса (подобно и на някои вътрешни органи). Това обаче не предпоставя по-високо 
ниво на интелигентност. Те имат по-високи способности за зрително-пространствени 
перцепции и по-висока неврофизиологична активност в амигдалата. В психологичен 
план амигдалата организира емоционално поведение на гняв, ярост и агресивност.  

За действието на половите хормони върху мозъка има критични периоди. Един такъв 
период е второто тримесечие от периода на ембрионалното развитие, когато при 

мъжките индивиди настъпва ранна маскулинизация на мозъка от ембрионално 
секретирания тестостерон. Втори критичен период е перинатален – през първите 
седмици след раждането. Съществуват експериментални доказателства с кастрации 
извършени през този период, които показават трайно отражение на липсата на 
тестостерон върху развитието на полово поведение в израслите животни, въпреки, че в 
последствие семенниците са ретрансплантирани и животните се развиват до половата 
си зрялост при нормално плазмено тестостероново ниво. Поради ограничените 
методични възможности при човека значението на този период не е проучен.  

Пубертетът е също така критичен период зависим от половите хормони за 
организация на нервната система. През пубертета нервните центрове въвлечени в 
регулацията на половото поведение стават чувствителни към действието на хормоните 
(Russell и съавт.р 2002). Пубертетът представлява своеобразно "включване" на 
биологичен часовник в организма. Това предшества развитието на явните пубертетни 
прояви. Поведенческите прояви не се отключват само от промененото хормонално 
ниво, защото искуственото повишаване на нивото на хормоните в близко 
предшестващи пубертета периоди не води до поява на размножително поведение (пак 
там). Развитието на нервната система по време на пубертета е резултат на разгръщане 
на генетична програма за развитие и на промени в невронални структури под 
действието на половите хормони.  

В хипоталамуса съществуват полови различия по отношение функционалната 
организация на хипоталамус – хипофиза - хормонален контрол на репродуктивната 

функция. При жените има ясна цикличност в секрецията на гонадотропните хормони от 
предния дял на хипофизната жлеза, до като при мъжете няма цикличност. В 
хипоталамуса има също така и стуктурни различия 
по отношение на няколко ядра. Най-съществени са различията в ядра в предния 
хипоталамус, като например Interstitial Nuclei of the Anterior Hypothalamus – INAH-3. 
Невроните са по-големи и самото ядро е с по-големи размери при мъже - при хората 3 
пъти, при плъховете 5 пъти по-голямо от колкото при женските индивиди. Заслужава 
да се отбележи, че при хомосексуалните мъже ядрата в хипоталамуса имат размери 
подобни на тези при жените (LeVay, 1994). Като се има предвид обаче, че развитието на 
мозъка следва сетивното и функционално стимулиране, възниква въпросът, дали по-
малките размери на това ядро не е резултат на променената нагласа и на личния 
сексуален опит. Добре известно е, че често пъти най-ранните романтични 
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привързаности насочват по-нататъшната сексуална ориентация, така че дали 
хомосексуалността е биологично предопределена остава открит въпрос. 

Във връзка със сексуалната ориентация при хората като резултат от полов 
мозъчен диморфизъм и генетични особености, са осъществени наблюдения над групи с 
различна родственост и близнаци, отгледани заедно, или разделено. Резултатите от тези 
наблюдения показват, че при мъжете, вероятността за оформяне на хомосексуални 
предпочитания определено нараства при по-голям брой хомосексуални родственици. 
Основания за това се намират в проучвнията на серия от гени, които влияят върху 
чувствителността към тестостерон (Ridley, 1993). Проучвания при еднояйчни близнаци 
са показали 50% конкордантност при мъжете и 30% при жените, докато при общата 
популация е под 10% (LeVay, 1994). При двуяйчните близнаци конкордантността е 
22%. 

Понастоящем се утвърждава становище за континуум на сексуалната 
ориентация между крайностите на изключително само хомосексуално и изключително 
само хетеросексуално. Разпределението обаче между тези две крайности, които 
обхващат само 3% при жените и съотв. 7% при мъжете, не е симетрично, а е изтеглено 
значително към по-голям брой хетеросексуални. Обяснението е в силния социален 
натиск в тази насока и в еволюционно изградения нагон за продължение на рода. Това 
обаче не означава истинска хетеросексуална нагласа, а възприета роля в едно 
изграждащо се, или вече създадено семейство (Epstein, 2006). При човека сексуално-
рецептивно или репродуктивно-ориентирано поведение могат да се съчетават по 
различен начин. От друга страна бисексуалността може да има най-различни прояви. 
Проявена като идеация, или практика, може да се появява временно в някакви периоди 
от живота. Бисексуалността разгледана в този по-широк смисъл, е с по-висока честота 
при жените (Solms и Turnbull, 2002). 

Майчиният стрес чрез повишеното ниво на стресовите хормони предизвиква 
промяна в мозъчната маскулинизация на XY плодове с поява на женско полово 
поведение. В експерименти с плъхове е показано ясно намаляване на маскулинното 
полово поведение при животни отгледани в условия на предизвикан майчин стрес. 
Обратно, при женски организми се усилва маскулинното и се намалява типично 
женското полово поведение. Поведението на “боричкане” (rough and tumble play), което 
е част от маскулинното поведение,  се засилва при женски маймунчета подложени 
пренатално на повече тестостерон. 

Влиянието на пренаталния майчин стрес се проявава и по отношение мозъчния 
полов диморфизъм. Мозъците на мъжките индивиди имат по-слабо от нормално 
развито полово диморфно ядро в преоптичната зона на хипоталамуса. Въз основа на 
тези и много други експериментални данни, възникналият въпрос за пренасяне на тези 
резултати при хора, търси своето решение чрез най-различни наблюдения. Така 
например голям изследователски екип в Англия (Hines, M. , K. Johnston и сътр., 2002) 
проследява развитието на близо 14 000 юноши, родени от майки преживели стресови 
ситуации. Резултатите от това изследване обаче, не потвърждават категоричните 
експериментални данни. Контролирането на редица други фактори, като половата роля 
на майката, нейното тютюнопушене и прием на алкохол по време на бременността, 
фактори на семейната среда и др., показват в това изследване по-голямо значение на 
факторите на средата, отколкото пренаталния стрес.  
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Предизвиканата чрез майчиният стрес промяна в маскулинизация на XY 
плодове с поява на женско полово поведение има следното развитие при различни 
начини на израстване. При отглеждане в клетка с полово зрели мъжки - 50% възвръщат 
своята генетично зададена мъжка сексуалност. При отглеждане в клетка с полово зрели 
мъжки индивиди без сексуален опит – само 2% възвръщат мъжка  сексуалност. Това 
показва същественото значение на влиянията от средата върху сексуалното поведение.  

Както за много други белези, така и за половото поведение, генотипната 
характеристика е отворена за въздействия от средата. Има множество експериментални 
потвърждения в тази насока. При плъхове майката облизва аногениталната област на 
новородените. При мъжките индивиди “облизването” стимулира разрастването на 
Interstitial Nuclei of the Anterior Hypothalamus – INAH-3 . Доказано е, че феромон 
създава привличаща миризма, така че “облизването” като инстинктивен елемент от 
родителското поведение, е ключов стимул за полова диференциация на мозъка и за 
развитие на полово поведение. При потискане на “облизването” се развива женско 
поведение и INAH-3 не нараства (Rogers, 1999).  

Хормоните създават условия за проява на пластичността на нервната система. В 
този смисъл половия диморфизъм представлява проява на такава пластичност. 
Хормоналните промени по време на бременност водят до преустройство на 
обонятелните луковици и техните връзки с лимбични структури. В резултат на това 
миризмата на новородените е с хедонистична стойност, включително и при хората, и 
стимулира всички прояви на  родителското поведение. Засилва се обонятелната памет – 
това представлява едно от преустройствата включени в понятието “майчин мозък”.  

В заключение по въпроса за половия диморфизъм на мозъка, би могло да се 
каже, че за повечето от установените биологични различия все още е открит въпроса, 
дали те са каузални, или са последица от сетивно стимулиране и личен опит. 
Различията в половата идентичност и поведение при хората отразяват невронална 
активност структурирана под влиянието на генетични фактори и формирана в хода на 
индивидуалното развитие под действието на различни хормони и фактори на средата.  
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АРХАИЧНАТА ВРЪЗКА С МАЙКАТА  И  ОРАЛНИ КОНФЛИКТИ  B 
ХИСТЕРИЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА 

 (Психогенеза и трансформации на несъзнаваният фантазъм за насилие/изнасилване в 
психосексуалното развитие на жената) 

Красимир Таушанов 

Psychoanalytic views about the psychogenesis of unconsciuos fantasies and about 
their mutual influence are presented in this article. The author`s position is that the rape 
fantasy, playing an essential role in the avoidance of genital sexuality that charactarizes the 
hysteric mental organization, is formed by transforming and genitalizing archaic (oral) 
anxieties. The connections between experienced and symbolized aspects (like forced 
penetration and appropriation) of the maternal care (mainly feeding in this case) and 
narcissistic deficits in the maternal psyche are investigated. The role played by the archaic 
prototypes of the rape fantasy in various psycho-somatic disfunctions (e.g. eating disorders) 
is reviewed. Some of the mechanisms are described by which pre-genital and pre-oedipal 
fantasies can be connected to genital and oedipal ones  and play a role in the final formation 
of the hysteric version of psychosexuality. The autor`s position is illustrated by clinical 
material and compared to views presented by other psychoanalytic authors. 
 

Изследването на архаичната връзка майка-дъщеря, ни среща с несъзнавани 
конфликти, в които омразата и страхът се преплитат, излизайки от рамките на ширещи 
се идеализации на тази тема. Да започнем с една такава илюстрация от дискурса на 
една хистерична пациентка, която предлага Ж.Назио в книгата си посветена на 
хистеричното функциониране: 
 
“Всичко което показвах, когато бях малко момиче, рискуваше да бъде разрушено 
от майка ми. Тя искаше да не съществувам, да си тръгна, да се самоубия. Но аз не 
искам да се самоубивам, защото това ще й достави прекалено удоволствие. Да, 
мразя я, не се убивам за да не задоволя нейното желание да ме види мъртва. Аз 
искам да я уморя и да събера силите си, за да я накарам да изчезне. Има в мен един 
проблем с мъжкото и женското, защото съм жена, но бих искала  също да бъда 
мъж, който може  да посрещне деструкцията, идваща от майка ми. Баща ми 
никога не е значил нещо в къщи и никога не ме е защитил; напротив аз самата бях 
мъжът, който смееше да се противопостави на майка ми.” (J.-D.  Nasio, 1990, c. 
158) 

* 
 

Кристин е в поредната си хоспитализация в психиатрична клиника, за  една 
сложна  и дългогодишна патологична история, с  многобройни оплаквания и 
патологични прояви  от хистеро-фобичен тип, в комбинация с депресивни елементи и 
впечатляваща незрялост и нарцистична несигурност. Кристин е миловидна млада 
жена на 23 години,  тип “секси миньонче”, с подчертани грижи за външния вид. 
Нейното представяне и  дискурс са  инфантилни,  предизвикателни, съблазняващо-
контролиращи, изтъкани от оплаквания и претенции... Психичното й  функциониране 
е  регресивно,  с една изключително интензивна  хистерична проблематика, “ 
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поставила в мат” както семейството й така и многобройни медици, психиатри и 
психотерапевти, непрекъснато ангажирани с нея... 

В психодинамичен план  водещи са орално-анални компоненти,  които 
оцветяват архаично инцестните елементи във връзката й с бащата, явяващ се като 
една фигура на оралната “добра майка”, докато самата й  майка е натоварена с  
характеристики на “лошата гърда/фалос” (дистантна, парадоксална, дeструктивна, 
отхвърляща/интрузивна и т.н.). 

Да отбележим също,  че от години Кристин няма реални сексуални контакти, а 
това което разказва за минали случаи е най-често  в  контекст на обектна 
недиференцираност,  употреба на алкохол и/или пушене на “трева” и сексуална 
принуда  от страна на различни младежи от една “маргинална група” (по нейните 
думи), с някои от които тя е имала епизодични сексуални отношения,  и при които се 
връщала отново и отново... 

От 4 години Кристин   страда от фобични кризи, които се наслагват върху  
съществуващите  вече патологични прояви и изживявания . Парализиращият страх е 
асоцииран  със заплашителното присъствие на мъже : “...те ми досаждат на 
улицата, страх ме е че ще ме нападнат, наранят  и изнасилят...защото съм малка...” 
( тя  наистина  е дребничка и изглежда по-малка от годините си).  Пациентката 
смята ,  че предизвиква такива желания  у мъжете  със своя  “инфантилен и 
безпомощен вид , а не с преднамерени женски  провокации, като другите жени...”. 
Според нея,  фобичните кризи са започнали след една агресия от страна на “...две  
същества от мъжки пол...”, изживяна и описана като изнасилване...Те са  я били  
”...свалили на земята,  разкъсали чантата й,  изтръгвайки от  нея  парите й за 
лекарства и току- що купеният  сандвич...”. В една такава агресия/кражба няма нищо 
невероятно, ако не е това, че е станала по обяд и то на оживената парижка гара 
Свети Лазар, което поставя под въпрос не самата кражба,  а реалността на 
описаната сцена...Кристин разказва, че  докато се е движела в един от коридорите на 
гарата, “двете същества” са я нападнали, свалили и задържали на пода, стискали и 
извивали ръцете й докато я претърсват и  обират... а после, тя е останала просната 
на земята  в безпомощно положение повече от два часа, без някой да й дойде на 
помощ... В следващите няколко месеца,  тя се е оплаквала  от  най-различни  болки, 
считайки ги за  последица от  агресията, но  без многобройните прегледи да са 
открили физически причини за тях... 
 

Работата с тази пациентка позволява да подчертаем,  че описаната  агресия, 
разкрива динамични особености от  психичната й реалност (фантазмът придобива 
статут на реални възприятия и спомени), която  организира един травматичен епизод в 
реалността съобразно вътрешни модели. Всичко  в тази история свидетелства за 
превръщането на един грабеж (вероятно извършен  по обичайният за такава ситуация 
начин - изтръгване на “плячката” и бързо изчезване) в една сцена на изнасилване, което 
обяснява и изживяването на цялото тяло като насилено, смазано, наранено от “двете 
същества от мъжки пол” .... но без видими следи... А истинската психична и 
символична стойност на описаната сцена и на отнетите “обекти”, могат  да бъдат 
разбрани по-добре,  ако се свържат с присъщите за Кристин  важни орално-анални 
фиксаци и техните клинични прояви: на първо място, непрестанните колебания между 
периоди на анорексия  (с тегло стигнало до  27 кг.) и булимия (с тегло 68 кг. ), със 
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системни злоупотреби с алкохол (една хоспитализация за етилична кома??) и една 
дългогодишна медикаментозна токсикомания... 

В “сцената на изнасилване“ Кристин е ограбена, лишена от символичните 
представителите на своите архаични обекти, в контекста на едно символично 
насилствено проникване във вътрешността на тялото  й (разкъсаната 
чанта=тяло=рецептивен орган), една сцена, подвластна на един архаичен вариант на 
фантазма за изнасилване, чийто “корени” ще се опитаме да изследваме  в този текст. 

Несъзнаваният фантазъм за изнасилване заема изключително важно място в 
сексуалността на Кристин,  категорично свързана в нейните реални прояви с един 
контекст на токсикоманно опиянение и повтаряща се принуда/насилие.  Можем да 
приемем, че фантазмът има директно влияние и за бягството й от гениталната 
сексуалност, заменена регресивно с една свръх-интензивна  архаична версия, 
разигравана с различно оцветени символични представители на предедипови и 
предгенитални конфликтни конфигурации...Тук можем само да споменем, че по 
традиция семейството се организира около една свъхинвестиция на хранителни, 
хигиенни и медицински грижи и режими, където свръхконтролът и принудата са 
неотменно присъстващи... Самата майка на Кристин, наред с другите си патологични 
прояви, е страдала от анорексия и е била контролирана и насилвана в храненето (бита с 
колан,  затваряна в мазето и т.н.) от   авторитарният й  баща (бивш жандармерист), 
чийто образ е носител на характеристики на една архаична, интрузивна “майка-
насилница”... И това е продължило до деня на сватбата й ... а бременоста  и първите 
месеци след драматичното и с много усложнения раждане на Кристин (единствено дете 
на двойката) са отново подвласни на анорексични, фобични и депресивни изживявания 
на майката... А това е съпътствано и със сериозни проблеми с храненето, теглото, съня 
и здравословното състояние на дъщерята още от първите й месеци... 

От друга страна, целият този архаичен конфликтен контекст, може да бъде 
свързан с познатото регресивно  хистерично бягство от сексуалността (директна, 
генитална и едипова) било в болестта, било в майчинството, било в други 
социално значими и десексуализирани дейности (за повече върху хистеричната 
динамика виж  К.Таушанов, 2005) 

Тук подчертаваме,  че оралната регресия играе важна роля  за   бягството  (или 
отказът) от  сексуалността, не само чрез обръщането към една архаична форма на 
задоволяване, но най-вече чрез активирането на оралните страхове,  свързани  с 
травматични фиксации. В тази перспектива, смятаме, че изключителната  сила на 
въздействие на фантазмът за изнасилване е най-често резултат на тясна  връзка  с 
архаични страхове. Без този фантазъм да е хистерична изключителност, той 
представлява според нас, един израз на сексуалните конфликти и отговаря на едно 
хистерично измерение в дадената организация на психиката. 

Това е и оптиката, в която ще се опитаме да изследваме някои психо-генетични 
аспекти на архаичните прототипи на по-късно проявяващият се фантазъм за 
изнасилване  и техните трансформации, за да постигнем едно по-добро разбиране на 
корените  на интензивният страх, породен от този фантазъм, разбира се извън 
перверзната му “употреба” като еротичен стимулатор. 

Предложеният тук текст  е органична част от едно задълбочено теоретико-
клинично изследване на статута и динамиката на фантазма за изнасилване в 
хистеричната проблематика  и в структурирането на психичната организация на 
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женската сексуалност. Имайки предвид несъзнаваната психична бисексуалност на 
човека, би могло да се говори за женското начало и неговите невротични  (хистерични)  
прояви  в двата пола. Но ние сме ограничили избирателно изследването в женската 
сексуалност и нейните основополагащи несъзнавани конфликти и защити. 

Като основна невротична организация, декомпенсирана (със симптоми и други 
психопатологични прояви) или не, хистеричната невроза е по същество подвластна 
на Едипа. И това, независимо от феноменологичната си “многоликост”, както и от 
носеното в себе си  “тежко архаично наследство” от конфликти и фиксации (орални, 
анални, фалически), които вездесъщата регресия активира непрекъснато. А тези,  
характерни  “регресивни възможности”  предават на хистерията клиничната 
колоритност, описвана още от древността, минала през Инквизицията и “лекувана до 
смърт” от медицината, станала дори база за презрителни нарицателни и смесване на 
патологични прояви и “женската същност” като един израз на привличане и страх у 
мъжете, а и не само... 

Що се касае до несъзнаваният фантазъм за изнасилване, такъв какъвто се среща 
в динамиката на психичната реалност на зрялата и с хистерична организация жена,  той 
няма  да бъде  обект на пряк и специален клинико-теоретичен интерес тук. Все пак 
неговото “присъствие” в изследването изисква да кажем няколко думи за него, а 
цялостната му концептуализация ще бъде предмет на друго представяне. 

Клинични и теоретични аргументи  позволяват да твърдим,  че  този  фантазъм е 
органично вплетен в динамиката на сексуалните конфликти (независимо от реални 
събития и ситуации) като един  изключително активен сценарий, директно ангажиран в 
хистеричната битката срещу “забранената” и “виновна” сексуалност. От психо-
генетична гледна точка фантазмът за изнасилване (съществуващ и в двата пола) е 
еволюционен продукт на  съчетаване и трансформации на  елементи от т.нар. 
“произходни  фантазми” (съблазняване, първична сцена, кастрация). Той е 
структуриран чрез трансформациите на предгенитални и предедипови 
конфликтни фигури, желания и  страхове, облягащи се на   символични 
уравнения.  Едни немислими трансформации, без въздействието на известната 
хистеричната “картография” на преливания между ерогенни/хистерогенни зони, 
можеща да направи възможна инвестицията на  всеки орган и/или телесна зона като 
“сексуален орган”. А това е и традиционното разбиране за същността на несъзнаваните 
процеси в хистеричното функциониране и същевременно можем да го разглеждаме и в 
динамиката на психичната организация на женската сексуалност или още, като 
динамичен процес в патологичните прояви на женското начало в двата пола! 

В тази перспектива, психо-генетичното изследване на артикулацията на някои 
предедипови и предгенитални конфликтни конфигурации в структурирането на 
психичната организация на женската сексуалност и на нейните хистеричните аспекти 
позволява и едно по-адекватното разбиране на цялостната едипова същност на тази 
проблематика! Разбира се с уговорката, че тя е присъща на хистеричната организация, 
но се среща и  в други организации, дори и в психозите, но само като повърхностен и 
частичен защитен елемент. 
 

Да насочим  сега вниманието към придедиповата връзка на момичето с майката, 
в която се  формират прототипите на бъдещите несъзнавани конфликти и много силно 
инвестирани сексуални фантазми като техен израз. И това, независимо дали става дума 
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за един перверзен контекст (фантазмът става един вид садомазохистичен “фетиш”, 
целящ увеличаването на удоволствието) или пък за типичен хистеричен контекст, в 
който тези фантазми предизвикват един непреодолим  страх, приемащ интензивни и 
архаични форми  пред “сексуалната опасност”. 

През 1931 год. в статията “За женската сексуалност” Фройд подчертава 
значимостта на интензивните връзки на момичето с майката, доста подценявани 
дотогава. Той настоява върху факта, че едиповата ситуация не може да бъде достигната 
от момичето…”докато тя не преодолее един предхождащ период, доминиран от 
негативния комплекс…” и че “…че жените, анализирани от мен, са могли да запазят 
същата връзка с бащата, в която са се приютили за да излизат от въпросната 
предедипова фаза” (Freud, 1931, c.140). Да не забравяме, че голямата част от 
пациентките на Фройд са били с хистерична организация, както и факта, че 
психоанализата е открита и развивана благодарение на работата с тези пациентки. 
В същата статия Фройд отбелязва, че “подозира една особено тясна връзка между 
фазата на връзка с майката и етиологията на хистерията, в което няма нищо 
учудващо, ако се разгледат едното и другото; фазата както и неврозата 
принадлежат към характерните особености на женствеността” (ibid., c. 140 и 141). 

Тези няколко линии подчертават: 
1/ Значението на предедиповата връзка на момичето с майката (към която ще се 
връщаме, с разглеждане върху двете взаимозаменяеми страни в диалектиката на 
позицията субект – обект); 
2/ Артикулацията между елементите, свързани с етиологията  на хистерията и ранните 
стадии на развитие на малкото момиче, с цел да се осветлят няколко основни пункта, в 
които се преплитат психосексуалното развитие на жената и хистеричната патология. 
Елементи, които участват и в създаването на различни садомазохистични версии на 
несъзнавания фантазъм за насилие/изнасилване като резултат, но и като средство в 
хистеричната битка срещу сексуалността. 

Нека да се опитаме да разгледаме някои икономически и особено динамични 
феномени в тези паралелни и съвпадащи линии на развитие. 

По повод първоначалната теория на Фройд за ролята на реалния травматизъм 
(т.нар. сцена на съблазняване) в етиологията на хистерията, Масуд Кан, (M. Khan, 1974, 
c.151) предлага хипотезата за един реален травматизъм, но който се намира от страната 
на отговорите, които майката дава на нуждите на Аз-a на детето. 

“…През първите години на детството си хистерикът отговаря на 
недостатъците на едно “достатъчно добро” майчинско обгрижване  чрез едно 
преждевременно сексуално развитие…Установява се едно разделяне между 
сексуалния опит и ползването на съзидателните способности на Аз-a… Хистерикът 
отговаря на страха, чрез сексуализация; той ползва (в обектната връзка) апаратите на 
Аз-тялото вместо един афективен начин на връзка и функциите на Аз-a… Хистерикът 
се опитва да постигне, чрез ползването на сексуалните апарати, това което другите 
постигат благодарение на функционирането на Аз-a”. Авторът настоява върху това, че 
“сексуалното решение” прилагано от хистерикa е “oбусловено от  детските 
преживявания” и от “предгенитални и генитални фантазми” (ibid, c.153). 

Според авторa, хистерикът вероятно се е приближил до гениталната сексуалност 
много преждевременно, за да се справи със свръх-възбудата /страхa/, на фона на  
незрялостта на Аз-a. А в това си твърдение, М. Кан се присъединява към основното в 
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теорията на Фройд за травматизма като резултат от съблазняването, заливащо с 
възбуда/страх и дезорганизиращо незрелия Аз. 

Важното тук може да се отбележи в 3 пункта: 
1/ Преждевременност на сексуализацията на тялото и на отношението. 
2/ Една тенденция към преждевремена генитализация. 
3/ Недостатъци на нарцистичния принос на майката. 

Всичко това затруднява структурирането и функционалната стабилност на Аз-a, 
което хистерикът ще се опита да прикрие чрез “сексуалното решение”. Нещо, което 
всички автори подчертават като несъзнавана, незряла и вездесъща еротизация на тяло и 
психични функции, явяваща се като една основна клинична характеристика на 
хистеричните   прояви. 

 
Жаклин Шефер (Schaeffer, 1985, с.924, 925)  предлага една много интересна 

метафора  по повод на тези хистерични особености  отбелязвайки, че “...рубинът е 
камък, който изпитва ужас от червеното. Той абсорбира другите цветове от спектъра и 
ги запазва за себе си, но отхвърля червеното и то е това, което той ни показва…”  

Ако свържем  идеите на двамата автори, можем да кажем, че ужасът на 
хистерика от генеталната сексуалност го кара да я “отразява” и да ни я показва в 
нейните регресивни и прекалени форми на еротизация чрез симптоми и други прояви... 
Като задушава по този начин своята нужда от компенсиране на афективните липси, 
наложени от една майка позоваваща се прекалено на телесното. 

Един основен пункт в хипотезата на М. Кан е артикулацията на телесното 
задоволяване и на интрузивното поведение на майката в етиологията на хистерията: 
“…Телесните нужди са били задоволявани, но нуждите на Аз-а – нито разпознати, нито 
улеснени” (Khan, 1974, c.154) и “…в своето детство хистерикът осъзнава много рано 
субективното изживяване на майката, настроение което нахлува в обгрижващата 
функция. В тези условия детето сексуализира една частична обектна връзка 
(задоволяването от гърдата или нейните заместители), за да откаже тази интрузия, 
провокирана от емоциалните реакции на майката” (ibid, c.157). 

В този контекст, настояваме върху огромното значение на връзката с частичния 
обект (гърда, пенис), и  подчертаваме  разцепването на  частичният обект както и  
отражението му върху по-късното хистерично функциониране. 

Във формирането и еволюцията на женската сексуалност (със съответните 
аналози и при мъжете), в която страховете от насилие/интрузия са органично вплетени, 
можем да  посочим изначално една връзка с “лошия обект” (по М. Клайн). А по-късно 
мъжът ще се яви като “притурка” към тази връзка и ще бъде  натоварен да представлява 
цялостната конфликтна история...Така както в детските конфликтни конфигурации  
частичният обект е натоварен с характер на цялостен обект, с неговите автономни цели 
(преследвач, съблазнител, разрушител и др.). 

От страна на майката, можем да предположим някои сходни феномени в 
нарцистичен план (такива като между Кристин и майка й). Cпоменатата афективна  
нестабилност на такава майка, може да се свърже с нейни значими нартистични липси, 
което води до това, че детето ще бъде инвестирана само като неин частичен обект 
(нарцистично допълнение), предназначен да запълни пробойните в майчиния 
нарцисизъм. 
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В тези условия бихме разбрали по-добре непризнаването на детето като 
автономен субект, вездесъщият контрол, с който майката се опитва да увековечи 
детската зависимост, за да запази своята омнипотентна власт над него, като илюзорна 
гаранция за собствената й нарцистична цялост. 

Тук се докосваме  до една от характерните особености на нарцистичната 
(несексуална) перверзия  и  можем да се позовем на Р. Доре, който изследва 
перверзната стратегия на съблазнителя. Според автора съблазнителят се старае да 
наложи на обекта своята власт като го лиши от неговите лични желания и позиция, за да 
го превърне в крайна сметка, само в едно “...свое вярно отражение” ( Dorey, 1988, c.124). 
Ако приложим тази идея към желанията на някои майки, можем по-добре да разберем 
техния стремеж да си присвоят детето, изживявайки тялото му като свой частичен 
обект. Чрез завладяване на тялото майката ще се опита да наложи собствените си 
желания и нарцистични нужди, като общи за двамата. Нещо, което се разпознава 
лесно в неадекватните (по време и смисъл) майчини отговори на сигналите подавани й 
от детето, тъй като тя следва своите собствени... 

Свръхинвестирането на тялото и неговите функции в първичната връзка 
позволява на майката, а след това и на детето, отдалечаването и дори отричането на 
психичния живот, който се явява заплаха за “вечната слятост” на двамата (вътрешно 
утробният Рай). В тази ситуация връзката минава през телесните грижи и се формира 
една система за комуникация, в която телесното е натоварено да съобщава на 
Другия афектите, желанията и фантазмите на субекта извън осъзнаването им. 
Нещо  добре познато от прекалената и несъзнавана употребата на телесния език от 
хистерикa...И което е една основна причина за постоянните провали на връзките, тъй 
като знаем, че зад еротичната фасада на хистеричните заявки отговорът се   очаква 
на нивото на Аз-a; на нарцистични нужди прикрити от преждевремената 
свръхеротизацията на тяло и връзка. 

Разминаване между привидната комуникация и нейния субективен, несъзнаван 
смисъл, толкова типично за хистеричното “сексуално решение”(по М. Кан), насърчава 
задълбочаването на изследването в посока на ранното детство, където се е 
префигурирала спомената дисоциация между сексуалните изживявания и  творческото 
ползване на способностите на Аз-ът. 
 

ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ТЯЛОТО И ЖЕЛАНИЕТО 
 

Изследвайки спецификата на отговорите на майката на нуждите на Аз-a на 
детето, Уиникот сочи негативните последиците върху развитото от недостатъците на 
майчинските грижи и общуване. Той смята, че движенията на бебето са нагонният 
израз на “истинския self”, който опитва да се екстериоризира. “Достатъчно добрата 
майка” би трябвало да отговаря непрекъснато на проявите на детските желания за да 
може, на базата на адаптираните отговори да се образува “истинския self”. Последният 
се явява благоприятната алтернатива на “фалшивия self”, присъщ на (граничните) 
нарцистични патологии, но и често споменаван между  хистеричните характеристики в 
англосаксонските класификации.   

Ако обединим предлаганите за хистеричните особености терминологии, на фона 
на безкрайните идентификационни превъплъщения, би могло дори да се говори за 
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множествени идентификационни “фалшиви self-ове” вкоренени в ранната връзка с 
майката. 

Възможностите за адекватно задоволяване на детските нужди и желания, са 
свързани със способността на майката  да припознае детето като субект със 
собствени  желания и конфликти, разбира се доколкото това не я изправя директно и 
безапелационно пред страха от раздяла, загуба, депресия и т.н. Тук неблагоприятната 
алтернатива ще бъде опитът на майката да подмени желанията и нуждите на детето 
със свои собствени, неосъзнати най-често, и продиктувани от нарцистичнити й 
страхове, каквито и рационализации да прикриват тази подмяна. А детето ще изживява 
едно нарастващо чувство за насилие, наложено от външна сила, важна характеристика 
на несъзнаваните садомазохистични фантазми в хистерията. 
В наложеното от майката подчинение на нейното желание, Уиникот вижда “...първия 
стадий на “фалшивия self”, зависещо от неспособността на майката да почувства 
нуждите на кърмачето; подчинението е тогава основна характеристика, а имитацията – 
една специалност“ (Winnicott, 1960, c.121-122). 

От друга страна, тук виждаме психичната база на принудата, насилието, 
подчинението наложени на субекта от неговият обект, който се стреми да го 
превърне в пасивен обект на желанията си (подчертано от  Р. Дope) . 

А това е една много важна динамика в защитната стратегия на хистерикa, 
целяща дезангажирането спрямо собствените си “забранени и виновни” желания и 
особено от тяхното задоволяване ... освен ако не са наложени от обектa или от някакви 
висши и десексуализирани цели. Що се касае до непресъхващите хистерични 
оплаквания и претенции, то те са предварително преработени от регресията, т.е. те се 
изразяват чрез  архаичния език, в който несъзнаваната свръхеротизация на телесната 
връзка с обекта изпълнява двойната функция на симптомите – защити и задоволяване. 
А бягството от Едипа активира до безкрайност фиксациите в архаичните конфликти, 
т.е. увековечава “лошата връзка” с майката, непрекъснато местена камуфлажно върху 
заместващи обекти. 

Тази вкорененост в предедипови и предгенитални конфликти, толкова типична 
за Хистерията е разбира се израз на регресията като част от невротичната динамика. Но 
същевременно тук можем да видим и нарцистичната крехкост, намираща се в едно 
кръстосване на перверзни елементи и една сериозна депресивна заплаха, особено 
когато в ролята си на “съвършената”  и/или “съвършената жертва”, когато такава 
личност остава без внимание, без грижи, които да получава или дава ... В тази 
несъзнавана игра-клопка не трябва да се забравя и опасността от фаталната среща (в 
реалността)  с нарцистичната  перверзия, която ще я въвлече отново  в познатото блато 
на травматичното повторение на манипулацията и съблазняването, завладяването и 
подчиняването, на регресивната телесна комуникация и т.н. 

 
ЗА АРХАИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЕДИПА 
 

Да се обърнем сега към ранното психосексуалното развитие на момичето, 
опитвайки се да откроим няколко елементи с първостепенно значение в предедиповата 
връзка и в предгениталната активност. 

Според A. Анзиьо, в този ранен период, “…е важно да се забележи, че ако нито 
една от фазите на развитието (орална, анална, фалическа, генитална) не е абсолютна в 
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своите форми и продължителност, то устата е първата и последната от телесните зони, 
която се ползва в проявите, потвърждаващи процесите” (Anzieu, 1964, c. 103). Тази 
зона, която никога не загубва първостепенното си значение в живота (дори и в 
анорексията), средище на процесите на хранене, крещене, говорене, и на всички техни 
символични заместители (“говорим и гълтаме” с очи, например) ... Викът е първата 
проява на извънутробен  живот, а речта е привилегированият посредник на връзката с 
Другия; същевременно устата остава вместилището на първите изживявания на 
удоволствие и неудоволствие ... Без да забравяме и това, че с нея вдъхваме за първи път 
и издъхваме за последен... 
 

Често cе подчертава ролята на първичното изтласкване в установяването на 
травматичната фиксация. Според Фройд не трябва да се надценява ролята на Свръх-Аз-
a в процеса на изтласкването,  защото  “... първите прояви на страх, които са много 
интензивни, съществуват много преди отграничаването на Свръх-Аз-a. Изглежда много 
правдоподобно, че количествените фактори, като прекомерната сила на  възбудата и 
взломът на противовъзбудния щит, са могли да бъдат непосредствените условия за 
първичните изтласквания” (Freud, 1926, c.10). 

Това показва значението на примитивните и интензивни орални страхове в 
първичното изтласкване, чрез което опасността е прогонена от съзнаваното. В тези 
периоди се изковава и оралният прототип на сексуалната активност, която по-късно ще 
трябва да се генитализира. Следователно в обезумялото бягство на хистерикa от 
сексуалността има основания да се търсят произходните връзки с оралния прототип... 

Самата едипова Забрана (забрана за инцест), не може да е единствената сила 
отговорна за този, многократно подчертаван  свръхмерен хистеричен отказ от 
сексуалността. Тази забрана едва ли би могла сама по себе си, да предизвика такъв 
страх, че да наложи например познатия клиничен факт на осъкатяващи хирyргични 
интервенции, който можем да назовем “хирургическо изтласкване”... 

Смятаме, че в повечето хистерични организации едиповата забрана и страхът от 
кастрация, който й служи като гарант, са съчетани с техни орални съответствия, на 
които невротичните компоненти не са само наследници, а и съучастници. 
Предполагаме наличието на прекалено важни архаични фиксации, запазили своите 
деструктивни възможности; предгенитални елементи запазили своето въздействие, 
поради първичното изтласкване, направило ги недостъпни за по-нататъшна преработка. 

Подчертахме вече лекотата и незабавността, с които първичното изтласкване е 
разчиствало нагонните опасности пред формиращия се Аз и продължава да разчиства, 
всеки път, когато една от изтласканите представи направи опит за връщане. Така в 
хистеричното функциониране прекаленото изтласкване става защитно оръжие, с 
което Аз-ът злоупотребява все повече, изпращайки в несъзнаваното всяка нова 
представа, която би имала някаква асоциативна връзка с вече изтласканото ... А така се  
увековечават и травматичните фиксации. Получава се нещо сходно със свръхзащитата 
свързана с все по-обхватните  алергични реакции при психо-соматичните организации. 
И разбира се,  тук възниква естественият въпрос за  характера  на опасността, 
предизвикваща такава отчаяна битка срещу осъзнаването. 

 
В непрекъснатия процес на преработка в т.нар.  “второ  време”(differed action) 

едиповите елементи  се структурират и развиват  на базата на  архаичните 
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страхове и фантасматични конфигурации, но без да  са ги заменили реално и 
напълно.  В този феномен можем да видим извора на страха, предизвикващ 
прекомерния отказ от сексуалността в хистерията, така категорично подчертаван от 
Фройд. 

Тези идеи позволяват да приемем, че  едиповият страх от кастрация  реактивира 
архаичните страхове, за които вече подчертахме, че прекаленото изтласкване запазва 
свежи връзките им с представи за разрушения вътре в тялото.  

Според Е. Джонс (Jones, 1927) малкото момиче минава директно от оралността 
към Едипа, поради което психосексуалното развитието на жената може сериозно да 
бъде затруднено от прекалените садистично-орални фиксации. Той дефинира един 
стадий “уста-анус-вагина” на който отговаря идентификацията с майката. Наколко 
години по-късно Джонс настоява върху нагонните конфликти и придружаващите ги 
фантазми за проникване, засягащи всички  рецептивни отвори и желания. Последицата 
от тези заплахи (съизмерими със садистичните орални и анални желания) е 
формирането на сценарии за насилствено проникване и вътрешни разрушения, които 
естествено се свързват и с   вагината (Jones, 1932). 

Карен Хорни  настоява върху ранната вагинална чувствителност, съчетана с 
интензивни страхове от вътрешни наранявания като следствие от насилствено генитално 
проникване ( Horney, 1926, с. 60).  

Знаем, че Фройд отказвайки се от любимата си “невротика”  (теория за реален 
сексуален травматизъм) отделя специално внимание на психичната реалност, имаща статут 
на “истинска” реалност за субекта. Фройд настоява и върху   съществуващото  смесване на 
материална и психична опасност, на реално и въображаемо, т. е. фантасматичните 
желания/страхове се проектират върху външен обект, който започна да ги 
олицетворява. А тази опасност води до налагане на Табу (Freud, 1912, c.71- 73). 

 Можем да разглеждаме и едиповата Забрана като резултат на сходни трансформации 
и преработка, базирани на фантасматични опасности, много повече отколкото заплахи в 
реалността (кастрация, разрушитено проникване и т.н.). Още повече, че  заплахата от 
проникването от страна на един “лош” обект/насилник (вкоренена в архаичните фантазми) 
засяга вътрешноста на тялото на момичето, трудно достъпна за рационален и визуален 
контрол. Същевремено да не забравяме, че  “реализмът” на тези фантазми и страхове, се 
базира на ранните телесните изживявания, свързани с  вагинална чувствителност и 
мастурбация, хигиенните процедури, детските сексуални игри, и т.н. А пенисът, мъжът и 
проникването ще се явят като заместващи фигурации на архаичните   заплашващи външни 
обекти, неминуемо свързани с паническия отказ от гениталната сексуалност в хистерията.  
Знаем, че има  изрази, които директно подчертават “наказателно-заплашителните” и 
фалически аспекти на проникването и на пенисa... 

Това насочва интересa към структурирането на прототипите на по-късните фантазми 
за изнасилване в хистиричната проблематика, една от магистралните линии на отбрана 
срещу сексуалността, изживявана като “заплашваща” и “виновна”. 

Следвайки тази логика можем да постулираме, че генитализацията в 
хистерията се формира преимуществено съобразно схемите на оралните 
конфликти и асоциираните им фантазми. С други думи   садомазохистичните 
фантазми в хистеричната организация (и в частност фантазмът за изнасилване) говорят 
на едипов език, но изразяват една предхождаща проблематика, вкоренена в оралността. 
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ОРАЛНОТО И ГЕНИТАЛНОТО 
 
Фройд е виждал  оралният стадий и оралното задоволяване, като прототип 

на по-късното генитално задоволяване: “... когато сме виждали заситеното дете да 
пусне гърдата, да се отпусне в ръцете на майка си, с зачервени бузи и щастлива усмивка 
да заспи, не можем да не кажем, че тази картина остава моделът и изразът на 
сексуалното задоволяване, което то ще познае по-късно” (Freud, 1905, c. 75). И още 
нещо – “ чувственото сучене се придружава от едно пълно разсейване на вниманието и 
води или до заспиване или дори до една моторна реакция в един вид оргазъм “ (ibid, 
с.103). 

В “Един спомен от детството на Леонардо да  Винчи” сходството между 
оралното и гениталното е още по-подчертано. Фройд интерпретира разказания от 
Леонардо спомен: “един лешояд дойде при мен, отвори ми устата с опашката си и ме 
удари много пъти между устните с  тази опашка” като една представа за фелацио, 
формирана на базата на архаичната представата за орално проникване от зърното на 
гърдата и на неговото сучене (Freud, 1910, c. 89 - 96). 

Тук можем да подчертаем два основни елемента: 
1/ Сходството между гениталния сексуален акт и неговия “орален прототип”, свързани 
не само символично, но и чрез телесното изживяване; 
2/ Символичното уравнение: гърда = пенис, като част от известното уравнение: 
гърда=фекалии=бебе=пенис. 
Смятаме, че страхът от наложеното проникване (фантазмът за изнасилване), като един 
едипов и хистеричен сценарии, започва да придобива своя смисъл в съответствие с 
представите за това, което се разиграва между кърмачето и гърдата/майка в контекста 
на “оралното проникване”. 

Очевидно е, че един интензивен страх от (насилствено) проникване, водещ до 
толкова важни последици, не може да бъде изведен от идиличната картина на 
щастливото кърмаче, заспиващо в ръцете на майка си ... нито впрочем чрез простото 
преместване на представата  проникване/сукане от гърдата към пениса ... 
Тук по скоро е необходимо да се осветли страхът свързан с предедиповата връзка и 
предгениталната активност на момичето, представени във фантазмите присъщи на тези 
регистри. Особено, в изследване на хистеричната проблематика, където се установява 
преместване на оралните конфликти върху гениталните, благоприятствано (ако не и 
предопределено) от прекалено интензивните орални фиксации, както и от 
символичните и чувствени връзки между ерогенни зони/органи   и присъщите им 
активности. 

В тази перспектива паническият страх ще бъде свързан, в своята дълбока 
същност, с архаични представи за един частичен обект (гърда/пенис).  Частичен обект,  
издигнат в ранг на цялостен  и асоцииран с заплашителни функции (като преследване и 
вътрешно-телесни разрушения) както подчертават теориите за женската сексуалност на 
автори от т.нар.английска школа.  А по-късно явяващият се мъж-преследвач/насилник, 
носител на заплахата в хистеричния фантазъм за изнасилване може да бъде разбиран 
като заместител на частичния обект (орален, анален), “оборудван” с лични 
характеристики и  цели, “маскиран като цялостен и  едипов”, но  всъщност 
олицетворяващ  характеристиките на фигура от архаичния бинарен свят... 
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ОРАЛНАТА МАЙКА И ОРАЛНОТО ИЗНАСИЛВАНЕ 
 

В изследването на оралните връзка и фиксации ще бъде интересно да включим и 
две  клинични прояви, представляващи крайностите на оралната патология – 
анорексичните и булимични разстройства. 

По правило в днешно време,  тези прояви не се свързват  незабавно с хистерията. 
Въпреки това, Л. Израел  определя анорексията като един вид  “специализирана и 
локализирана хистерия”. Той уточнява, че ранната връзка (с майката) е била основана 
на един свръх интерес към храненето,  издигнато в единствена мярка за “добруване” на 
детето. 

Така по-късно,  анорексичката се опитва да покаже на майка си “... провалът й в 
нейната запазена област – храненето”. Според авторът, анорексията е  една особена 
форма на бягство от сексуалността, което я приближава до хистиричната динамика  
(Israël, 1985, с. 39, 40). 

В нашата перспектива,  можем да отнесем същността на тази идея  към  
архаичния отказ на инкорпорация (отказ на примитивна интроекция на оралният 
обект), отказ от подчинение на “хранителното пълнене”, издигнато от майката в култ и 
квази единствен модел на афектна комуникация. 

Б. Баро (Barrau, 1964, c. 132-138) представя една чудесна илюстрация на 
оралната връзка, основана на физическа и психична  принуда, която ние свързваме с 
оралния прототип на фантазма за изнасилване: 

Майката на едно девет годишно момче (страдащо от заекване) се представя като 
авторитарна, “хранеща с настоятелност”, говореща с “орални термини” за детето си : 
“... не иска да поглъща, ... не остава нищо да влезе в него, повръща незабавно, щом е 
накаран да яде...и т.н.”. Тя уточнява, че тези смущения са се увеличили в момента на 
преминаване към твърда храна (детето е било кърмено продължително): “... той не 
искаше да му се слага “това” в устата” (Ibid. с. 136). А “ това”, което детето е отказвало 
да допусне в себе си е лъжицата, което авторът интерпретира като отказ от 
инкорпорация на фалоса на майката. Впрочем, от страна на майката се намираме пред 
“всемогъществото на фантазма за проникване със сила”, независимо от това дали става 
дума за насилие при  хранене, хигиена  или за други символични замествания и 
уравнения. 

Можем да свържем този тип връзка със същността на фантазма за изнасилване, 
тъй като детето структурира сцената за насилствено проникване, наложено от външна 
сила (най-често от страна на значим обект) именно в такива ситуации на “орално 
изнасилване”, срещу които то може да се защитава само хапейки, плюейки, 
повръщайки и т.н. 

Мари-Клер Селерие, изследвайки булимията подчертава, че  произходът на 
оралните фиксации у дъщерята трябва да се търси от страна  на майката, която 
“... винаги се е опитвала да установи една връзка с дъщеря си върху модела на 
оралната инкорпорация”. Авторката разглежда  “фетишизацията” на процеса на  
пълнене/изпразване, засягащ  храненето,  феномен  изграждащ основата на връзката 
майка-дъщеря. Една  връзка, центрирана върху телесното  (с неговите нужди и 
състояния), не оставяща почти никаква друга форма на обмен да се намеси и да посее 
нарцистична несигурност.(Célérier, 1977). 
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Очевидно е, че тези особености в отношението на  майката към детето й са 
възприети от него в процеса на развитието му. Психичният му апарат ги “превежда” в 
образи, пропити с афекти (особено с най-примитивния – страха). На първо място става 
дума за  образа на майката,  осигурила чрез своето несъзнавано поведение  
“материалите” за изграждане на една заплашителна фигура. Смятаме също, че тя е 
стимулирала  прекалено представите за насилие (и деструктивните тенденции),  
присъщи на оралният стадий - особено в случаите на една  изначално прекалена  сила 
на оралният нагон (примерно по конституционни причини). 

Един от най-интересните за нашата перспектива елементи в проблематиката на 
майката е мощното нарцистично инвестиране на бъдещото дете. Разбира се, това не 
би попречило задължително на  либидинални инвестиции на детето (по скоро в един 
анти-Едип), но в разглежданите случаи те идват (евентуално)  по-късно и са с 
второстепенна значимост, спрямо невъзможната идея за раздяла с детето, за 
неговата автономия, собствени желания, нужди и … собствено, отделно тяло! Без 
да забравяме, че и двата типа инвестиции могат да обслужват отказа от раздяла и 
автономност на детето, като се стремят да го задържат в “утробна зависимост” като 
нарцистичен придатък на майката… 

 
ЕДНА ПРОБЛЕМАТИЧНА РАЗДЯЛА И КАНИБАЛИЗМЪТ 

 
Инвестирането на детето, като неразделна част от майката показва, според 

А.Грийн ( Green, 1968, c. 16), че то “… не е изживяно като това, което е дадено на 
майката от бащата и което тя ще му върне”. Майка, която инвестира детето като 
неразделна част от себе си,  ще се опита в своето несъзнавано поведение да го държи в 
пълна зависимост, дори да го доведе до “зародишно състояние”. 

Това интензивно желание на майката може да се изрази в “орален език”, чрез 
фантазми за поглъщане, в които детето ще се върне обратно в майчината утроба, 
ще възстанови старото симбиотично съществуване и  ще възвърне чувството за 
абсолютна пълнотa у майката. А тази  нейна фантасматична продукция, ще 
стимулира интензивно проявите на вродените орални нагони както и съответните 
активности на детето. 

В диалектичната перспектива на първичната връзка А.Грийн (Green, 1972, c. 49) 
уточнява, че активирането на канибаличните нагони у детето, актуализира отново тези на 
майката и нейното желание да възвърне детето в утробата си. И в българския език познаваме 
многобройни  и директно изказани  “заплахи” (от любов и удоволствие)  към  “сладкото” 
бебе, (силно притискано към тялото) и “заплашвано с нахапване/ изяждане“ на части от него 
или направо цялото ... А това е само съзнаваната (и еротична) част, “върхът на айсберга”, 
другото остава несъзнавано и не толкова “сладко” и невинно. Според А. Грийн, раздялата 
между майка и дете, като основа за неговото психо-сексуално развитие,  остава подвластна  
на отказa на двете страни от  фантазмите за поглъщане и поддържането на нарцистичната  
цялост дете-майка. Така с помощта на канибаличните тенденции на двамата участници  се 
изразява  и усилва желанието за взаимни поглъщания, описвани още  от Фройд и  Клайн. 
Да си припомним  сравнението, което прави Фройд между оралното задоволяване и по-
късния сексуален акт.  Интересни идеи предлага и  Марбо-Клеранс (Marbeau-Cleirens, 
1967, c. 30), която подчертава една орална триада, съставена от активно и пасивно желание 
за поглъщане/разкъсване и желание за спане. Авторката представя наблюденията на Б. Д. 
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Левин ( Lewin,  1950), според които “... към края на сученето и приближаването на съня, 
бебето изживява емоцията на желанието да се отпусне, то е превзето, изпълнено, 
обхванато цялото от тези изживявания, оставящи дълбоки следи в неговата памет. Това 
е и базата на различните желания да изядеш и да бъдеш  изяден... 

Като се има в предвид, че на този етап детето познава само устата като 
рецептивна част на тялото, като място за задоволяване на нуждите и получаване на 
удоволствие, цялата проблематика във връзката с майката е изживяна  на това ниво.  

Намирайки се във владението на оралните си нагони, детето ще започне да 
конструира своя фантасматичен свят, който ще бъде често заливан от омразата, 
агресията, преследването и страхa от унищожение. В своят ранен живот детето ще 
понася увеличаващи се фрустрации, идващи от известната конституционна ненаситност 
на нагоните, но така също и като резултат на хранителни и хигиенни действия, режими, 
принуди и лишения. Тук можем да се реферираме на конструкта на М. Клайн за 
“лошата гърда” (вечно фрустрираща) и да изследваме някои аспекти на връзката с този 
“лош” частичен обект, който  според нас, в  по-късното развитие ще се инкорпорира 
(вместо интегрира) в несъзнаваната  “връзка с насилника”, във фантазма за 
изнасилване. Във връзката с “лошата гърда” можем да видим една смесица от 
канибалични желания (хапане, изсмукване, инкорпориране, и т.н.) както и стремежи от 
един друг либидинален регистър (милване, играене с гърдата, смучене и т.н.); една 
сложна ситуация, в която детето ще се опитва да придаде смисъл  на различните  и 
лошо отграничени    феномени (вътрешни/външни). Тук можем да предположим, че 
отбиването например, само кристализира страховете, които вече съществуват и са 
свързвани с “лошата гърда”. По такъв начин можем да разберем и интензификацията на 
страха от загуба на любовта и интереса на майката (засилен от отбиването), който е 
изживяван като равнозначен със заплахата от смърт, защото ако майката е тази която 
задоволява нуждите и дава удоволствие, тя е още повече тази, от която зависи живота 
на детето; в логиката на детето тези неща са абсолютно несъмнени и реални. 

Интересно е  и  отношението между оралните нагонни подтици на детето и 
несъзнаваните конфликтни движения на майката. С цел да се предпази от чувството на 
неудовлетвореност и омраза (резултат на сблъсъка между фантасматичното и реалното 
дете), които може да изпита към  детето си  (нормална тенденция, засилена в 
патологични състояния, наречени “родилни психози”) майката ще контра-инвестира 
една защитна позиция на прекомерна загриженост.... 
 

ОБЕКТЪТ ПРЕСЛЕДВАЧ/НАСИЛНИК И ПРОЕКЦИИТЕ 
 

По правило, в периода в който комуникацията е квази телесна, детето ще 
почувства страха на майката,  прикрит в защитното  й  поведение. Детето може да 
почувства нейните тревожност и страх в прекомерностите  и липсите,  което ще бъде 
асоциироно с единственият по това време обект –  гърдата, издигната в ранг на 
истински цялостен обект,  надарен с характеристики на един персонаж  на преследвач, 
на съблазнител и т.н... 

Това, което детето усеща от амбивалентността  на майката, ще  улесни 
закрепването на присъщите на оралния садизъм фантазми върху този обект 
преследвач (варианти на “лошата гърда”). По този начин, условията за улесняване 
на проективните идентификации (по Клайн) са осигурени; всичко, което е “лошо и 
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опасно” ще бъде вече проектирано върху външния, фрустриращия , лошия,  
преследващия обект... 

Фройд подчертава, че във връзката с майката сексуалната активност на 
момичето се появява ”... хронично в орални, садистични и дори фалически тенденции 
...” насочени към майката (Freud,  1931). Всички тези тенденции ще бъдат приписани 
(чрез проекцията)  на обекта преследвач/насилник, а  в един втори момент връщането 
на проекцията (като външна заплаха) ще събуди един интензивен страх от 
поглъщане, хапане, деструкция и смърт ... 

Така може да се види  едно сливане  на вродените канибалични нагонни  
тенденции  и наложените от майката фрустрации върху  фрустриращият  “лош обект”, 
създаден напълно от проекцията като заплашителен орган.  Нещо, което можем да 
свържем с прекомерните  хистерични страх и бягство от гениталните сексуалност и 
органи ... 

Според авторите, следвали идеите на М. Клайн, като например Р. Гесен (Gessain, 
1957), страхът от гърдата преследвач се изразява чрез опасенията на детето да бъде  
препълнено и задушено от настоятелния натиск на гърдата върху устата му. 
“Тъпкането” с храна е възприето като един инструмент за садистично задоволяване на 
майката. С други думи кърменето и даването на други храни по-късно, могат да 
бъдат възприети като един вид насилно орално проникване: нещо опасно се вкарва 
в тялото,  основен елемент в по-късните фантазми за изнасилване... 

По повод на идентификационната активност и  символичното уравнение  гърда = 
фалос = пенис  Р.Доре  пише, че момичето би искало “... да  изяде хранещата майка,  да 
инкорпорира орално нейният пенис и така да стане,  в своята цялостна  личност, този  
силно желан пенис. Идентификацията с майчиният фалос се вижда ясно, като 
намираща се в самата основа  на ерогенните фантазми за поглъщане/разкъсване и за 
бичуване.  Базирани  върху оралния садизъм те са една привилегирована форма на 
изразяване на първичните любов и  омраза,  смесени по най-архаичния начин...”  
(Dorey, 1988, с. 181). 

Първостепенната значимост на проекцията между архаични защити в оралния 
стадий  довежда, както вече казахме, до това че  канибаличният стремеж  ще бъде 
проектиран върху обекта-гърда, който така ще се превърне в поглъщащият преследвач, 
т.е. желанието за инкорпориране ще се превърне в страх от изяждане и орално 
проникване. В едно второ време, този страх ще се асоциира с пенисът наследник на 
гърдата-преследвач (благодарение на познатото символично уравнение), който ще 
заплашва вътрешността на тялото чрез атаки и проникване; една фантасматична сцена, 
която вече познаваме от хистеричната проблематика като един от стожерите на 
едиповата Забрана. 

Въпреки че според Е. Джонс (Jones, 1933, с. 420), фалосът на майката ще 
представлява най-вече едно по-задоволяващо (защото по-голямо)   зърно на гърдата,  
ние смятаме, че именно този фантасматичен размер е свързан и с негативните аспекти 
на символичното уравнение. Имаме  предвид нарастването на страхът  от проникването 
на това “внушително зърно”, което ще бъде и изпълнител на наказателна мисия, 
приписана му от проекциите. 

Впрочем,  цялото  пасивно и еротично отношение към майката, което е 
синтез на пасивните нагонни тенденции (орални, анални, уретални и генитални) е 
организирано по модела на първичната връзка с гърдата. Според теоритизацията на 
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Г. Рохайм, в по-късното развитие  на момичето конфликтните фигури на тази  (активно 
търсена) пасивна позиция ще бъдат  прехвърлени върху едиповият баща (Roheim, 1945, 
c.  231-272). 

 
ЗА ГОРНАТА И ДОЛНАТА УСТА 

 
Според Ф. Кушард (Couchard, 1988, c. 1023) езикът вкаран при целувка в устата 

(French kiss) е асоцииран от момичето с непосредствена прелюдия  на генитално 
проникване. Смятаме, че тази асоциация на орално и генитално проникване не може да 
се приема само като производна на някакво познание у детето на това, което е 
предварително и на това което е същностно на гениталното проникване. По-скоро 
трябва да се търси връзката с паметовите следи на орални изживявания и фантазми, в 
които езикът е бил символично асоцииран с тогавашния фалос-гърда на майката, 
проникващ насила в устата. Впрочем, авторката подчертава съществуващата асоциация  
между “горната уста” и “долната уста” и то не само при момичето... А за важността и 
обхвата на такава символична асоциация можем да съдим и по съществуващите в езика  
(и в българския)  многобройни изрази и думи, свързващи оралното и гениталното. 
Отново според Ф. Кушард,  в тoзи първи (след латенцията) “взлом” в устата, момичето 
ще намери начин да се  успокои: “... майката винаги е намеквала, че всичко което засяга 
сексуалността (органи и активност) е мръсно, презирано, болезнено или опасно. 
Изживявайки още от самото начало едно свързване на горната и долната уста, 
момичето ще се опита да облекчи част от страховете си... благодарение на липсата на  
обявените от майката физически дискомфорт и  страдание след този дълбок контакт 
(French kiss) с мъжкото...” (ibid, с. 1025). 

Следвайки идеята на авторката ние настояваме най-вече върху това, че 
несъзнаваните конфигурации, свързани с “горната уста” могат да бъдат 
пренасяни върху “долната уста” както и обратното. Естествено, тук се реферираме  
на процесите в развитието както и на регресивните движения, свързани с безкрайни 
премествания на инвестирането на ерогенните зони така характерно за хистеричното 
функциониране... Това преместване  нагоре-надолу и назад-напред (между орална,  
анална и генитална зони) е един решаващ момент в разбирането на преместване на по-
сложни психични съдържания, базиращи се на прословутата хистерична ерогенна 
картография, правеща възможни безкрайните комбинации от участващи зони и органи, 
представи, конфликти  и фантазми, създаващи многоликата семиология на 
хистерията.... 

Това е оптиката, в която разглеждаме преместванията на оралните страхове и 
фантазми за проникване и разрушения от “лошият обект гърда-фалос-пенис” върху 
гениталните в контекста на по-късният хистеричен фантазъм за изнасилване. 

Инвестирането на гърдата като “лош обект” (преследвач и насилник)  показва 
несвързването на нагоните (либидинални и деструктивни) в този период. 
Алтернативно,  в своята несъзнавана активност детето атакува обекта и се чувства 
атакувано от него, или пък се опитва да го репарира, защото го обича и защото “... в 
неговото въображение тоталното разрушение на обекта е  неделимо  от унищожаването 
на резервоара от който то очаква задоволяването на всичките си жизнени и психични 
нужди ...” (Кlein, 1932, c. 222). 
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В този  контекст несъзнаваното поведение на майката може да  увеличи 
фрустрацията на детето, засилвайки така неговата проективна активност. А това от своя 
страна ще интензифицира страхa от възмездието,  чийто изпълнител е винаги “лошата 
гърда”. 
Този страх изглежда по-интензивен у момичето по причина на  нейните  рецептивни  
нагони, изразяващи се чрез тенденции за инкорпориране,  по-изявени отколкото при 
момчетата (с по-ярък конфликт между пасивни и активни нагонни желания), което 
според нас е свързано със страхa от проникване. Според А. Грийн този  страх (от 
проникване)  е причина за отказването на момичето от мастурбацията, защото 
фигурира “... едно проникване, заплашващо нейното вътрешно пространство ...” (Green, 
1975, c. 911). Само за сравнение можем да добавим, че  все пак (и въпреки страховете 
от проникване и кастрация) преобладаващите нагонни тенденции у момчето, изразени в 
неговите мастурбационни фантазми остават сцените на активно показване и 
проникване, насочени към майката и нейните символични заместители.... 

Вече подчертахме, че гениталните заплахи от проникване и вътрешни 
разрушения са  “вкоренени” във връзката с оралния обект. Знаем, че  в перспективата 
на М. Клайн инкорпорирането на “лошата гърда-пенис” и  последвалите вътрешни   
разрушения са фантасматична сцена на отмъщение за предходни атаки на 
вътрешността на майчиното тяло. Можем да приемем, че идентификационните процеси 
между майка и дъщеря, колкото и архаични да са, улесняват фиксирането на тези сцени 
на насилие и проникване между тях. 

Един от клиничните изрази на защита пред този орален страх от проникване е 
отказът за поемане на “проникващата/лошата” гърда; детето извръща глава, плаче, 
затваря уста, плюе и повръща “лошото” мляко/храна,  а по-късно започва да се 
защитава и със зъбите си ... 

Недостатъчността на преработката на архаичните елементи (прекалените орални 
фиксации), ще доведе до това, че  по-късните фантасматични сцени (дори и в рамките 
на  Едипа) ще запазят своя заплашващ с канибализъм и разрушения характер, т.е. ще са 
достатъчно “кървави” за да мотивират “отчаяното бягство от гениталната сексуалност”, 
често подчертавано  в хистеричната проблематика ... 

Работата на Д. Мак Дугал  (Mc Dougal, 1964, c. 221-274)  върху женската 
хомосексуалност може да илюстрира двете интересуващи ни линии на символичните 
уравнения : 

1/ гърда=фалос=пенис и съответстващите им  мляко=урина=сперма; 
2/ уста=анус=вагина. 
Една от пациентките на авторката описва  един свръхеротизиран фантасматичен 

сценарий, в който пие урината на партньорката си. В тази сцена, деструктивните и 
ужасяващи аспекти на урината играят важна роля. Един интересен детайл  засяга  
кратката връзка с мъж, няколко години преди началото на анализата. Пациентката е 
искала той да уринира във вагината й, разчитайки това да й осигури  едно изживяване 
на екстаз, така както си е представяла в някои сексуални сцени, още от пубертета. 
Анализата е показала, че несъзнавано пациентката свързва урината в различните 
сексуални сценарии с урината на майка си. Същата пациентка в един период на 
интензивна “едипификация” (термин на авторката) е формирала фантазма да й 
“...открадне едната гърда, за да си я вкара във вагината...” (ibid, c. 233). 
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Тук се вижда лесно  връзката между деструктивният характер на “лошото” 
мляко/урина на майката (вкарвани от “лошата” гърда/пенис) от една страна, а от друга -  
инвестирането на гърдата/пенис като проникващ (орално и анално) орган. Без да 
пропускаме несъзнаваното смесване на орални, анални и генитални рецептивни 
функции. 

Друга пациентка на същата авторка е приписвала в своите фантазми 
канибалични и свинктерни функции на своята вагина. Тази ужасяваща я представа е 
била проектирана върху вагините и на други жени: “... когато тя си се представяше в 
една женска роля, казваше , че единственото желание към пенис, което изпитвала е 
било да захапе,  погълне и смели...” (ibid, с. 267). 

За това разместване (и смесване) на функции на органи и символичните 
уравнения, които го предопределят, авторката предлага още една илюстрация. Когато 
отбелязва пред една от пациентките си, че изглежда че тя смята ануса и вагината за 
равностойни органи, пациентката отговаря така : “ Добре, де! Каква разлика има? Е, 
предполагам, че не е точно същото, но те са свързани вътре, нали?”... Между другите 
объркани представи, същата  пациентка смятала, че уринира през клитора и че по време 
на акта, пенисът прониква директно вътре в матката (ibid, с.261). 

По повод на това наслагване на органи и функции А. Грийн пише, че  “връзката  
на съседство между  вагината и анусът при момичето, прави от ануса  един двойник на 
половият орган” (Green, 1975, c. 911). 

Тези илюстрации показват смесването на органи (уста=анус=вагина), но също и  
на функции (канибалични = свинктерни = вагинално-рецептивни), спрямо гърда = 
пенис = клитор. 

Същевременно виждаме и архаичния страх, свързан с представата за “лошата 
гърда/пенис”, обект който нахлува чак до матката и заплашва така вътрешната цялост; 
един сценарий, който смятаме за пораждащ  страхът от проникване в по-късният 
фантазъм от изнасилване. 

Можем да подчертаем, че според нас  фантазмът за изнасилване е една важна 
крачка към Едипа и гениталността, от една страна, а от друга - че едиповият страх, 
свързан с този фантазъм не може да бъде разбран в неговата истинска стойност извън 
позоваването на страха от вътрешни разрушения, пред заплахата от предгенитално 
проникване от страна на”лошата” гърда/фалос на майката. 

С други думи, чрез този кратък психогенетичния анализ  ние настояваме върху 
разбирането,  че хистеричната динамика ще позволи на едиповата забрана да се 
облегне върху архаичните страхове (орални на първо място), за да достигне една 
изключителна ефикасност, забраняваща не само инцеста, но и самата “директна”, 
генитална сексуалност. 

Смятаме също, че тази типично хистирична стратегия, би могла да се открие и в 
други, нарцистични  патологични организации  при жените, но вече с друга същност, с 
друг статут и извън едипово-гениталният конфликтен контекст. 

* 
Надяваме се, че този макар и ограничен, а и вероятно прекалено кондензиран 

психо-генетични преглед на някои несъзнавани конфликтни конфигурации в 
архаичната връзка на момичето с майката, дава известна представа за сложността на 
структурирането на психичната организация на женската сексуалност, изследвана  в 
нейната невротична, хистерична същност. Целта и рамката на тази публикация, не 

 108



позволяват проследяването на психо-сексуалната еволюцията с нейните конфликтни 
трансформации, обуславящи възходът от оралната през аналната и фалическата към 
зрялата едипова и генитална сексуалност. Тук не можем  да задълбочим повече и в 
хистеричната фантасматизация и съпътстващата я сексуална патология. Самите 
теоретико-клинични аспекти на изследването на по-зрелите, едипови форми на 
несъзнаваният фантазъм за изнасилване, който считаме за организиращ фактор и 
хистеричен продукт на различни комбинации на “произходните фантазми” също са 
само загатнати тук в очакване на следващи възможности за представяне... 
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МЕНТАЛИЗАЦИЯ И РЕФЕРЕНТНА АКТИВНОСТ: ПСИХОАНАЛИТИЧНИ 
ИЗМЕРЕНИЯ НА СЕБЕПОЗНАНИЕТО 

 
Никола Атанасов 

  
        Three theoretical models within the field of psychoanalysis are presented, dealing with 
the capacity to transform somatic and affective experiences into psychic contents: the 
mentalization models of Lecours and Bouchard and of Fonagy as well as the referential 
activity model of Bucci. By juxtaposing the models it is argued that they 1) describe similar 
processes by using somewhat different but compatible languages, and 2) point to the same 
direction as far as the therapeutic action in psychoanalysis is concerned. 
 
       Психоанализата е създадена като метод за себепознание: целта й e да помогне за 
осъзнаването на оказващи влияние върху поведението несъзнавани психични 
съдържания. Заместването на пораждащите несъзнавани фантазии ирационални мотиви 
с рационални преценки, отчитащи ефектите от дадено действие върху външната 
реалност, т.е. върху другите хора, дава възможност постъпките да служат не само за 
непосредственото задоволяване на желания, а за трайното приспособяване към 
обкръжението. 
 
        От тази гледна точка буди учудване колко малко място психоаналитичната теория 
отделя на познавателните процеси. Обяснението би трябвало да се търси преди всичко 
в обстоятелството, че психоанализата поставя акцента върху несъзнаваното. В 
стремежа си да обясни ирационалното в поведението на хората З. Фройд създава 
теория, разглеждаща съзнаваните преживявания и видимото поведение като 
компромисни образувания между изискванията на биологични по природа нагони и 
коренящи се в социалното битие на човека забрани. В неговите схващания психиката 
функционира като апарат, който се захранва с произхождаща от нагоните енергия. 
Стремежът  му да остане верен на разбирането си за психичните процеси като базирани 
върху преобразуването на енергия довежда до разглеждането на себепознанието като 
резултат от такова преобразуване (премахване на изтласкването) и оттам – до липса на 
специално внимание към познавателните процеси. 
 
       Все пак в по-ново време редица автори подчертават, че теорията на З.Фройд от 
самото начало представлява когнитивна психология (виж напр. Erdelyi, 1985). Не може 
да не се забележи, че развитието на психоаналитичната теория върви (макар и с много 
колебания) в посока към постепенното фокусиране върху познавателните способности.  
През 1911 година Фройд поставя като задача пред психоанализата да проучи „как се 
развива отношението на невротика и изобщо на човека към действителността”, като по 
този начин бъде „вместено” „...психологическото значение на реалния външен свят в 
системата на нашата теория” (Фройд З., 1911, стр. 7). Първата крачка в тази посока 
представлява изместването на вниманието към аза (еgо)10 като тази част от психичния 

                                                 
10 Поради липса на утвърдени български термини за структурите на психичния апарат в психоанализата в 
този текст ще използувам названието „аз” както за английското ego, така и за self, като в скоби ще 
посочвам кое от двете значения имам предвид. 
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апарат, която е посредник между вътрешния и външния свят, и въвеждането на 
структурния модел (Фройд З., 1923), с което „нагоните и техните превръщания” 
отстъпват част от неоспоримото си теоретично предимство на структурите, които могат 
да се противопоставят на нагона (виж също Атанасов, 2003).  
 
        Предпоставките за психоаналитичното разбиране на познавателните процеси обаче 
– както стана дума – са дадени много по-рано: те се съдържат още в първите варианти 
на Фройдовата психология (Фройд З., 1895б, 1900).  Макар – както отбелязват Лапланш 
и Понталис (Laplanche J. et Pоntalis J.-B., 1967, стр. 489) – Фройд никога да не представя 
теорията за паметта си в цялостен вид, може да се набележат няколко понятия, които 
представляват гръбнака й. Трите понятия, които ни интересуват особено много за 
целите на нашето изложение, са тези за “паметова следа” (Erinnerungsspur или 
Erinnerungsbild), за “предметна представа” (Sachvorstellung) и “словесна представа” ( 
Wortvorstellung). 
 
        Паметовата следа е записът в паметта  на дадено събитие (виж също Laplanche et 
Pontalis, op.cit., стр. 417-419). Още в “Изследвания върху хистерията” и в писмото си до 
В. Флийс от 6 декември 1896 година Фройд говори за наличието на 2 паметови 
системи, осигуряващи функционирането съответно на несъзнаваното и 
предсъзнаваното. В “Несъзнаваното” (1915б, стр. 85) той отбелязва: 
 
        “Съзнателната памет също изглежда свързана изцяло с ПСЗ („предсъзнаваното” – 
Н.А.), тя трябва строго да се разграничава от паметовите следи, в които се фиксират 
преживяванията на НСЗ („несъзнаваното” – Н.А.), и вероятно съответствува на особен 
запис…” 

        Той също така прави разлика межда представа (Vorstellung) и количество афект 
(Affektbetrag, или “сумарна възбуда” - Erregungssumme). По-късно посочва, че ние не 
можем да възприемаме самите нагони, а само техните психични „репрезентации”, 
които включват винаги една представа и свързания с нея афект. Изтласкването се 
състои в прекъсването на връзката между представата и афекта, като при това 
представата бива изпратена в несъзнаваното (виж също Фройд З., 1915а).  

        Ключово за разбиране на Фройдовата метапсихология е понятието за психична 
енергия. Чрез него можем да разберем разликата между паметова следа и представа: 
представите може да активират паметовите следи (които иначе са само латентно 
активни), свързвайки ги с определено количество афектна енергия или възбуда. 
Предметните представи, които са психични аналози на реално съществуващите “неща” 
се различават от словесните представи, които са езикови символи на предметните. 
Докато предметните представи са предимно визуални, словесните са предимно 
акустични. Несъзнаваното съдържа само предметни представи; свързването на 
паметова следа и словесна представа придава на психичните съдържания качеството 
“съзнавано” (Freud S., 1995 б).  В “Несъзнаваното” (Фройд З., 1915б) той обобщава 
схващанията си така: 
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       “Онова, което по-рано наричахме съзнавана представа за обекта, сега се разпада на 
словесна и предметна представа, като втората се състои в пълнеж11 ако не пряко на 
спомена за образа на обекта, то на по-отдалечени, производни от него паметови 
следи…съзнаваната представа включва предметната представа плюс съответната 
словесна представа, несъзнавана е само предметната.” 
 
        Виждаме, че за Фройд качественият преход от несъзнавано към (пред)съзнавано се 
осъществява благодарение на постулираната от него количествена компонента на 
психичните процеси – афективната възбуда или психичната енергия12. По-нататък в 
същия текст той отбелязва: 
 
        “Системата НСЗ съдържа предметните пълнежи на обектите, първите и същински 
обектни пълнежи; системата ПСЗ възниква, когато предметните представи се свръжат 
със съответните словесни представи и получат свръхпълнеж. Можем да предположим, 
че тъкмо тези свръхпълнежи довеждат до по-висша психична организация и позволяват 
заменяне на първичния психичен процес с господстващия в ПСЗ вторичен процес”.  
 
        “Първичен” и “вторичен” процес са двата вида мисловна дейност (днес можем да 
кажем: двете различни модалности на преработката на информация), присъщи 
съответно на несъзнаваната и предсъзнаваната психика. Първичен процес е този, който 
е изцяло подчинен на принципа на удоволствието: реакцията на даден стимул е 
предназначена единствено да предизвика усещане за удоволствие (“идентичност на 
възприятието” – виж Фройд З., 1900, стр. 393). Вторичният процес е подчинен на 
принципа на реалността: той оперира чрез словесната символика и се осъществява чрез 
реакции, отчитащи въздействието на външната реалност върху субекта (виж също 
Фройд З., 1911, стр. 7 и сл.); целта му е постигане на “мисловна идентичност” (1900, 
стр. 411). Първичният процес като присъщ на несъзнаваното оперира само с предметни 
представи, докато вторичният – с предметни, свързани със словесни. 

       В по-ново време психоаналитичната теория е подложена на преосмисляне, като 
особено влиятелни стават тенденциите да се замени метапсихологията и присъщото й 
понятие за психична енергия с понятия от теорията на информацията (виж също 
Атанасов, 2003). Същественото за нея фокусиране върху трансформациите на телесни 
процеси в психични съдържания обаче запазва значението си. В настоящата статия ще 
представим три съвременни модела, които представляват нови опити за теоретично 
осмисляне на прехода от телесното към психичното в рамките на психоанализата. 
Същевременно те се различават помежду си по това, че първият от тях продължава да 
си служи с понятието „енергия” и остава верен на метапсихологията, вторият - без да я 
дискредитира - предлага друга обяснителна система, докато третият се отказва 
експлицитно от нея. Общото между трите модела е, че те подчертават ролята на 
                                                 
11 “Пълнеж” е превод на немската дума Besetzung, означаваща свързването на представите с психична 
енергия.  В други преводи наместо “пълнеж” се използува “катексис” или “инвестиране”. 
12 Интересно е, че от тази гледна точка той обяснява инфантилната амнезия не с липсата на достатъчно 
паметови фиксации. Теоретично всички спомени са записани в паметта; дали обаче паметовата следа ще 
бъде активирана или не зависи от катексиса (пълнежа). Следователно инфантилната амнезия е следствие 
от оттглянето на енергийния пълнеж от спомните (т.е. от изтласкването). Този възглед се критикува от 
съвременните автори (виж напр. Bucci, 1997). 
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способността за символизация – разглеждана като обособена когнитивна способност – 
в психичното функциониране и регулацията на афектите. 

        Ментализация  
        Според Льокур и Бушар (Lecours and Bouchard, 1997) терминът „ментализация” е 
въведен в психоанализата от френски аналитици (M. Fain, P.Marty, P.Luquet) в началото 
на 60-те години. С него те назовават превръщането на соматична (нагонна) възбуда в 
психични съдържания. Според същите автори съвременните схващания за 
ментализацията произхождат от понятията на Фройд за „свързване на енергията” 
(Bindung: виж Фройд З.,1915б, стр. 85) и „психична преработка” (psychische 
Verarbeitung). Фройд (1911, стр. 10, 1914) обяснява възникването на вторичния процес 
под натиска на реалността чрез „възпирането на двигателното оттичане” на психичната 
енергия и „превръщането на свободно движимите количества енергия във фиксирани” 
(Bindung) и по-нататък чрез свързването на мисленето със „словесните остатъци”, което 
му позвалява да стане съзнавано. Т.е., както посочват Лапланш и Понталис (op.cit., стр. 
221 и сл.), тук се имат предвид два процеса: превръщането на физическа енергия в 
психична и установяването на връзки между психичните елементи и оттам на трайни 
паметови образувания. 

         Въвеждайки термина „ментализация” (който те свързват с дейността на системата 
„предсъзнавано” от топографския модел на З.Фройд), френските аналитици също имат 
предвид както качествените, така и количествените аспекти на тези трансформации. 
Льокур и Бушар се базират преди всичко на модела на П.Люке, който разграничава 
няколко равнища на ментализация, развиващи се в посока все по-голяма пригодност за 
отчитане на външната реалност (виж също Bouchard and Lecours, 2004).  

        Първото равнище според него са нементализираните сетивни възприятия и 
възбуди, за които липсва психична репрезентация; те могат да доведат до соматизации, 
“безсмислени” импулсивни действия и др.         

        В първичната ментализация Люке вижда действието на първичния процес: 
създаването на предметни представи чрез свързването на базисен сетивен опит с ранни, 
силно афектно натоварени образи. Чрез такова свързване се образуват „базисни 
символи”, при които съществува еквивалентност между нещото (което се представя в 
психиката), представата и символа13.  Те стават градивни елементи на несъзнаваните 
фантазии, които Люке нарича ”първични действени представи” (representations d`action) 
и които – без още да представляват желания – съдържат субект, обект и нагонна 
репрезентация.     

          Вторичната символна ментализация води до образуването на вторични символи; 
тук действуват описаните от З.Фройд във връзка с работата на съня механизми на 
изместването, сгъстяването и символизацията. Вторично ментализираните съдържания 
се срещат в сънищата, играта, изкуството; афективно-соматичното инвестиране при тях 
е значително намалено, но все пак те остават близко до сетивните данни и първичните 
действени представи. 
                                                 
13 Льокур и Бушар обръщат внимание, че първичната ментализация съответствува на въведеното от Хана 
Сигъл (Segal, H., 1957) в рамките на клайнианската школа понятие за „символно приравняване” (symbolic 
equation). 
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        Третото равнище на символизация Люке нарича „метасъзнавано интуитивно 
мислене”. При него се създава възможност за свързване на образите с думи14; тук 
асоциативният поток е по-бърз и достъпът до съзнанието – улеснен. Люке говори също 
така за „мислене, обуславящо словесното мислене”. 

                                                                                                  

         Словесното мислене е четвъртото, последно равнище на ментализация. 
Съществено е да се отбележи, че в нормалния случай то не губи връзката си с по-
долните равнища, което дава емоционалната основа на говора и прави езика „жив”. 

        Един предшественик на появата на термина „ментализация”, според същите 
автори, е Уилфред Бион. Без да използува този термин, Бион описва процесите на 
психични преобразувания, които нарича „алфа-функция”. Тя се заключава в 
превръщането на преживяваните като конкретни „непоносими” (т.е. налагащи 
незабавно разтоварване или отреагиране) вътрешни събития – преживявания на възбуда 
и афект (бета-елементи) в поносими, т.е. „мислими” алфа-елементи.  

       Така в крайна сметка Льокур и Бушар определят ментализацията като 
„предсъзнавана дейност или дейност на аза (еgо)”- приемайки, че както топографският, 
така и структурният модел позволяват боравенето с такова понятие – заключаваща се в 
преобразувания, които „запазват или преработват базисни соматични или нагонно-
афективни преживявания в психични съдържания”. Това се постига  чрез свързваща 
дейност (linking activity = Bindung), създаваща представи и символи, които от своя 
страна „позволяват на индивида да се освободи от конкретния и абсолютен характер на 
първичния мотивационен (афектно-нагонен) натиск. 

     На основата на това схващане двамата автори формулират своя теоретична 
йерархия на равнищата на психична преработка, обхващаща две измерения. Първото от 
тях се определя от различните канали за изразяване на нагоните и афектите (соматично-
двигателни, във въображението и словесни), а второто – от степени на толерантност 
към или удържане (containment) на нагонните и афективните импулси: това са 
съответно „прекъснатата или немодулирана импулсивност” (acting out), модулираната 
импулсивност (катарзис), екстернализацията, апроприацията (т.е. овладяването на 
импулса) и създаващите смисъл абстрактно-рефлективни асоциации. 

Льокур и Бушар не пропускат да посочат частичното съвпадение между техните 
свхащания и тези, съдържащи се в теорията за ментализацията на английския аналитик 
Питър Фонаги и сътрудниците му. Фонаги (Fonagy, 2002, стр. 3) вижда в 
ментализацията процеса, чрез който установяваме, че психиката опосредствува 
преживяването ни на света. Този процес включва развитието у детето на способността 
да си изгради „теория за психичното” (пак там, стр. 24), т.е. представи за наличието на 
субективност у себе си и у другите; благодарение на нея то може да реагира не само на 
поведението на другите, но и на собственотите си представи за техните психични 
процеси и съдържания. По този начин поведението на другите се превръща в смислено  
и предвидимо. 

                                                 
14 Люке говори за наличието при тях на фази на креативна „инкубация”, каквито описва в своята теория 
за референтния процес и Уилма Бучи ( виж по-нататък). 
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       Теорията на Фонаги за ментализацията израства върху почвата на въведената от 
Джон Боулби в психоанализата теория за привързаността (attachment theory). Боулби 
смята, че поведението на новороденото дете се определя преди всичко от стремежа му 
към свързаност (а не само от стремежа към задоволяване на прото-сексуални и 
агресивни нагони) и че тези мотиви имат основа в еволюционния натиск и служат на 
адаптацията към обкръжението. Критикувайки метапсихологията на З.Фройд преди 
всичко в икономическия й аспект (хипотезата за инвестирането на психичните 
съдържания с енергия), Боулби посочва като неин най-сериозен пропуск липсата на 
концепция за обратна връзка (feedback – виж също Атанасов, 2003). От тази гледна 
точка той коригира и теориите за обектните отношения – посочвайки, че представите за 
себе си и за другите, които нарича „вътрешни работни модели” (Internal Working 
Models), се изграждат в първите месеци и години от живота в контекста на търсенето на 
привързаност от детето и обратната връзка от обкръжението (от „фигурата на 
привързаността”) и зависят от качеството на тази обратна връзка.  

 

        Именно като продукт на интеракциите между детето и обгрижващото лице  вижда 
Фонаги развитието на способността за ментализиране. То е свързано с развитието на 
аза (self) (или вътрешната организация) – както на действените, така и на представните 
му аспекти – и с интерперсоналните отношения; следователно ментализацията включва 
както себерефлексия, така и интерперсонален компонент, които в комбинация „дават на 
детето способност да различава вътрешна от външна реалност, вътрешнопсихични и 
емоционални процеси от междуличностно общуване” (пак там). 

 

        Ментализацията според Фонаги е тясно свързана с регулирането на афектите: 
зрялата способност за регулиране – „способността да се открива субективното значение 
на собствените афективни състояния” – той нарича „ментализирана афективност”. 
Регулацията на афектите се извършва на две равнища (пак там, стр. 95): 

 

• на първото тя е еквивалентна на хомеостазата, протича изцяло несъзнавано, 
спонтанно и не се придружава от рефлексия; 

• на второто тя се извършва във връзка с междуличностните отношения и 
служи за комунициране на афектите; на това равнище афектите се регулират 
интерперсонално; в регулацията участвува и когницията, работейки 
посредством смисъла, който афектът има за конкретния индивид. 

 

       На второто равнище става дума за способността „да запазим афективното си 
състояние, знаейки за него”; това е гореспоменатата ментализирана афективност като 
„зряла способност за регулиране на афектите, при която човек осъзнава афектите си, 
оставайки в съответното емоционално състояние” (стр. 96)15.  Тя е също така 

                                                 
15 Тази способност немският аналитик Родерих Хохаге вижда като условие за постигането на 
„емоционално прозрение” в аналитичната терапия – виж Hohage, 2003. 
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способността да разбираме смисъла на емоционалното състояние и да го свързваме с 
неговото преживяване на телесно равнище. 

 

        Ето един кратък преглед на развитието на ментализацията, както го описва 
Фонаги: 

        То протича в контекста на развитието на аза (self), започвайки с установяването на 
физическата граница между аза и света (чрез интегриране на свързаните с тялото 
преживявания). Следващите постижения са установяването на социалните граници на 
аза (границата между субекта и обекта) и откриването на социалната причинност. 

        Първите афектни представи се развиват в първите 5 месеца от живота, като 
ключова роля при това играе общуването лице в лице с обгрижващия. След 6 месец 
започва периодът на координирането на представите за себе си и другите: у децата се 
появява способност да координират психичното си състояние с това на обгрижващото 
лице по отношение на трето лице (напр. да изискват да им се обърне внимание). 
Решаваща роля тук играе описваното многократно от различни изследователи  (Д. 
Уиникот, М.Малер, Х.Кохут – виж също Атанасов, 2002) „огледално отразяване на 
афектите” (affect mirroring). Дж. Боулби, О. Кернберг, Д. Стърн стигат до 
заключението, че през този период и в този контекст непроменящите се аспекти на 
отношението между субекта и обекта се абстрахират във вътрешнопсихични модели 
(вътрешните работни модели на Боулби, „градивните елементи” на Кернберг, 
генерализираните представи за интеракциите на Стърн – виж Атанасов, op.cit.). Фонаги 
смята, че тези „схематични представи” се регистрират чрез процедурната памет и 
служат за адаптирането на социалното поведение към специфичния междуличностен 
контекст. 

 

        Способността на детето за рефлективно функциониране (термин, който Фонаги 
използува за операционализиране на ментализацията – виж по-нататък) се развива 
благодарение на това, че то преживява рефлектирането на психичните му състояния от 
обгрижващото лице при наличието на сигурно свързване (attachment); най-често това 
става в играта, която е преходно явление в смисъла на Уиникот, “междинна област на 
преживяванията” (Фонаги, op.cit., стр.265). 

 

        Ментализацията в ранното детство се постига чрез интегрирането на два начина за 
съотнасяне на вътрешните преживявания към външната ситуация: 

 

• модус на психичната еквивалентност 
• модус на привидността (pretend mode) 

 

         Граница между двата модуса е способността за разграничаване между вътрешната 
и външната реалност. Първоначално детето възприема психичните състояния, 
приравнявайки вътрешния и външния свят; това, което съществува в психиката, 
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съществува и навън, и обратно. Този начин на функциониране може да бъде мъчителен, 
защото позволява проектирането на ужасяващи фантазии върху външния свят. 
Благодарение на адекватното огледално отразяване на емоциите му детето постепенно 
се научава, че те не се „разливат” върху външния свят. Това е предпоставката то да 
схване разликата между изживяването на емоции и представи и мисленето за тях, което 
е характерно за модуса на привидността. 

 

        Интеграцията на двама модуса става значителна през 4-5 година от живота (пак 
там, с. 263-265), когато „...децата започват да разбират, че нещата може да не са това, 
което изглеждат, че друг човек може да възприема реалността по различен начин, че 
убежденията могат да бъдат в една или друга степен несигурни и че в миналото те са 
чувствували едно и също нещо по различен начин” (с. 264). Тази интеграция е 
равностойна с придобиването на способност за ментализиране, защото води до 
изживяването на аза като постоянен и дава възможност за откриване на смисъл в 
действията на другите чрез приписването им на мисли и чувства.   

        С достигане на ментализацията вътрешните състояния се преживяват като 
представи, а външната и вътрешната реалности – като свързани, но различни, поради 
което не е необходимо да се приравняват или дисоциират (пак там, с. 57). 

        Една съпоставка на процеса на ментализация с описани по-рано в психоанализата 
периоди на развитието показва следното: 

 

       Този процес може да се свърже с възгледите на Уиникот за развитието на аза (self) 
чрез възприемането на себе си в психиката на другия и с теорията на М.Клайн за 
прехода от параноидно-шизоидната към депресивната позиция, както и с тази на У. 
Бион за трансформирането на бета-елементи в алфа-елементи (виж по-горе). Можем да 
добавим, че ментализацията очевидно е това, което прави възможно постигането на 
емоционалното постоянство на субекта и обекта в термините на М. Малер (виж 
Атанасов, 2002). 

        Фонаги също така обръща внимание на съвпадението по време на описания от него 
процес с едиповата ситуация. Той посочва, че успешното разрешаване на едиповия 
конфликт изисква „отваряне на мисленето в триъгълно пространство” (триангулация). 
Позовавайки се на Т. Огдън и неговото базирано върху теориите на Х.Сигъл за 
формирането на символи (виж по-горе) и на У. Бион за триангулацията схващане, че 
„привидният” начин на функциониране се развива от триангулацията на символа, 
символизираното и интерпретиращия субект (op.cit., с. 267-268), Фонаги посочва, че 
„...в едиповата ситуация детето може да възприема, че е наблюдавано и че другите 
мислят за него, което му дава възможност да се погледне от позицията на другите, 
запазвайки своята собствена”16.  

                                                 
16 Нека обърнем внимание, че Ж. Пиаже нарича когнитивните измерения на тази способност 
„децентрация”; близки по дух са изследванията на конструкта “perspektive taking” – виж Buкatko and 
Dahler, 1992. 
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       Една друга перспектива към описаните дотук явления – т.е. към преобразуването на 
соматични и сетивно-афективни процеси в психични (информационни) – предлага 
теорията за множествения код на Уилма Бучи. 

       Референтна активност 
        Моделът на Уилма Бучи (Bucci, 1997) се базира върху когнитивната психология, 
но се отнася до важни от гледна точка на психоанализата явления. Тя представлява 
хипотеза за възможността теорията на психоанализата да бъде базирана върху 
съвременните когнитивни модели на паметта, предлагайки една комбинация между 
двукомпонентния модел на Paivio и съвременните конекционистки модели (Rummelhart 
и др.).  

          Според теорията за множествения код (the multiple code theory) вътрешната 
реалност (субективността) се формира благодарение на действието на три вида 
информационни кода: 
 

• Субсимволният код (ССК) се базира върху т.н. в когнитивната психология 
паралелно разпределено процесиране (Parellel Distributed Processing – PDP); то 
действува в сетивните, двигателни и соматични модалности (с които си служи 
напр. бебето, когато се учи да ходи). Чрез него работи процедурната памет. 

• Символните кодове са два: несловесен (НСК) и словесен (ССК). Чрез 
несловесния символен код, използуващ образи, работи епизодичната памет, а 
чрез словесния – семантичната. 

   
        Трите паметови системи се свързват с “референтни връзки”, “…които ни дават 
възможност да символизираме и вербализираме емоционалните преживявания и да 
разбираме и отговаряме на думите на другите “ (Bucci, 2000). Механизмите на 
свързване между трите кода Бучи нарича “референтен процес” (referential process). 
Негова основна цел е преобразуването на субсимволно кодирана информация в 
несловесни и словесни символи. “Детето си изгражда представа за майката на основата 
на множество нейни постоянно променящи се появи, създавайки траен прототипен 
образ – може да се кажа “паметова схема” – позволяваща разпознаването на майката в 
различни контексти и форми на нейната поява; в последствие тази трайна дискретна 
цялост може да бъде назована” (пак там). Трайният прототипен образ се запаметява 
чрез несловесния символен код, който за целта се ползува с голямо количество 
субсимволна информация; “назоваването” – разбира се – се осъществява благодарение 
на словесния символен код. 
  
        В теорията на множествения код емоциите се определят като “паметови схеми, 
изградени чрез повторения на интеракциите със значимите други от началото на 
живота” (пак там). Емоционалните схеми (Bucci, 1992, с. 195 и сл.) са “…прототипни 
представи за аза (self) в отношения с другите, изградени чрез повтаряне на епизоди с 
еднакви афективни състояния”. Тези състояния представляват конгломерации от 
сетивни, висцерални и двигателни елементи, които са предимно субсимволни и 
съществуват извън съзнанието, т.е. не могат да бъдат директно вербализирани; това 
обаче може да стане чрез описване на прототипни събития, в които действуват тези 
процеси. Така емоционалните схеми могат да бъдат разказвани. Соматичните 
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компоненти на схемата са представени чрез различни форми на  субсимволния код; 
обектите на схемата, т.е. хората, към които са насочени действията и реакциите - чрез 
невербалния символен код (Bucci, 2001, с. 49).  
 
      Прототипните епизоди (ibid, с. 196) образуват структурата на емоционалните схеми. 
Те са “конкретни събития, превърнати в абстрактни, метафори на случващото се в 
живота на човека” и съдържат очакванията за това “какво вероятно ще се случи, когато 
имам желание или потребност, какво ще направят другите, как вероятно ще се 
почувствувам…” Тоест, емоционалните схеми съдържат очаквания към другите и към 
себе си. Схемата на аза (self) е вид емоционална схема; Бучи предполага ( Bucci, 2002,  
с. 790), че както съзнанието, така и аз-схемата се активират чрез съпоставянето на 
субсимволната и символната системи в работната памет (виждаме колко е близко това 
схващане до споменатия  на стр 2 възглед на Фройд за възникването на качеството 
“съзнавано” чрез свързването на предметни и словесни представи). 
 
        Основен елемент на емоционалната схема е афективното ядро (the affective core); 
то е до голяма степен субсимволно и се образува от „вродените диспозиционни 
репрезентации, контролиращи биохимичните и двигателни функции” (Bucci, 2002, с. 
772). Емоционалното развитие се заключава в свързването на вродените субсимволни 
процеси на афективното ядро с „представите за хора и места, регистрирани в образна, а 
по-късно до известна степен и в словесна форма” (пак там); следователно аз-образа или 
чувството за себе си (sense of self) също се изгражда около това афективно ядро. 
 
        Бучи посочва съвместимостта на своята теория с възгледите на Д. Стърн за 
развитието на аза и с дефиницията на О.Кернберг за афектите (виж Атанасов, 2002). 
Емоционалните схеми също така определят преноса в аналитичната терапия, те 
представляват “…специфичната индивидуалност в способността да се обича”, която се 
придобива чрез “калибрирането на вродените предразположби с външните влияния в 
детството”. 
 
        Адаптивното функциониране зависи от интегрирането на системите в рамките на 
емоционалната схема, т.е. на компонентите на схемата: от една страна вродените 
механизми на афективното ядро (насочени към задоволяването и оцеляването на 
организма), регистрирани в субсимволна форма и проявяващи се до голяма степен 
несъзнавано, и от друга страна символно регистрираните съдържания на схемата. 
 
        Само интегрираните схеми позволяват адекватното класифициране на 
информацията от междуличностното общуване. Психичната патология е следствие от 
дисоциацията на схемите: “…всяко равнище на араузъл без смисъл само по себе си е 
непоносимо състояние…При неврозата обаче, наместо да използува символната 
система, за да провери или оцени емоционалното значение на фантазията или 
предчувстваното събитие, или да провери правдоподобността на обяснението, 
индивидът може да се опита да избегне символите, отвръщайки се от тях или 
елиминирайки ги по някакъв начин…” (ibid, с. 202). Появата на динамичното (т.е. 
изтласканото – Н.А.) несъзнавано също може да се обясни чрез дисоциирането между 
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елементите на схемата17.  Следващият етап в създаването на патологична емоционална 
схема представляват неефективните опити за коригирането й (за възстановяването на 
връзките). Такива опити представляват изразяването на емоционалната схема чрез 
импулсивни действия (acting out), соматизации (acting in), изместване и други защитни 
механизми. Различните форми и степени на дисоциация на емоционалната схема 
определят и различните равнища на патология (Bucci, 2002). 
 
        Като предпоставка за развитието на референтния процес в началото на живота 
Бучи вижда наличието на “последователни, организиращи човешки обекти” ( Bucci, 
1997, с. 257).  Тя е в съгласие с Д.Стърн, който смята, че в периода между 9 и 18 месец 
децата се научават, че субективният живот – “съдържанията на психиката и качеството 
на чувствата” – могат да бъдат споделяни с други.  Виждаме, че тук става дума за 
същите процеси, които П. Фонаги описва като “ментализация”. Бучи също така споделя 
схващането, че водеща мотивация за децата е търсенето на близост. Подобно на Дж. 
Боулби тя смята, че “…тази мотивация е присъща на емоционалната организация, а не е 
вторична на задоволяването на телесни потребности” (ibid).  Най-тежката психична 
патология, “най-дълбоките дисоциации”, са следствие от “неуспеха да се организират 
емоционалните схеми около символи”, което може да бъде резултат от “липсата на 
последователни, организиращи човешки обекти в ранния живот на детето, или от 
общата, може би заложена в конституцията неспособност да се конструират 
символните форми” (с. 207). 
   
        Съпоставяне на моделите 
          И трите модела се фокусират върху когнитивните способности, участвуващи при 
свързването на соматична и афективна възбуда с представни съдържания; и трите 
различават няколко равнища на символизация, обуславящи тези способности, които 
могат да се разположат върху континуума от липса на символизация до използуване на 
словесни символи18. Развитието на способността за символизация можа да се разглежда 
и като увеличение на когнитивната диференциация на стимулите така, че в крайна 
сметка да се възприемат и толерират собствените соматично-афективни импулси, т.е. 
да може да се мисли за тях, и да се вижда ясно границата между вътрешната 
(субективната) и външната (обективната) реалност. 
 
        Друга обща черта е разглеждането на различни символни кодове, макар в моделите 
на Бушар и Льокур и на Фонаги те да се съдържат по-скоро имплицитно. Ето как биха 
изглеждали равнищата на символизация в трите модела, ако ги поставим един до друг 
(най-напред ще включим в съпоставянето и модела на Люке, който Льокур и Бушар 
използуват като основа за своята теория): 
   

                                                 
17 Бучи смята, че също и изтласкването може да се дефинира като дисоцииране на трите равнища на 
символизация. Тя предлага понятието “изтласкване” да се запази за блокирането или разрушаването на 
връзки , които вече са били създадени. Според нея по-честият случай вероятно са дисоциациите без 
изтласкване, т.е. липсата на създаване на връзки. Струва си да се изследва съвпадението между нейното 
разбиране за дисоциацията във втория смисъл и Фройдовото “първично изтласкване”. 
18 Общите черти със схемата на Пиаже за когнитивното развитие на детето също са очевидни; те не са 
убягнали и от вниманието на Льокур и Бушар (op.cit., с. 860) 
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Люке                                                              Фонаги                                           Бучи 
 
нементализирани сетивни                        
възприятия                                                                                                      субсимволен код 
                                                                                                                         (но като форма  
                                                                                                                      на репрезентиране) 
 
първични действени фантазии, 
съдържащи субект, обект и нагон 
 
                                 
 
метапървично мислене                           модус на еквивалентността 
(вторични символни форми, 
по-общи и глобални) 
                                                                  символни репрезен-                           несловесен  
                                                                  тации от 2 род                                    символен код 
       
                                                               
метасъзнавано и интуитивно 
мислене - символно, но не 
 словесно                                                  модус на привидността  
 
 
съзнавано словесно мислене                                                               словесен символен код 
 
        Равнищата на метапървично и метасъзнавано мислене на Люке би трябвало да се 
приравнят с несловесния символен код на Бучи, тъй като процесите в тях са символни: 
става дума за образи, които имат по-общо и глобално значение, но все още на се 
словесни (Bouchard and Lecours, 2004, с 882). ,,Символните репрезентации от 2 род”, за 
които става дума в таблицата, Фонаги нарича също така “психични репрезентации на 
психични репрезентации”  (Fonagy, 2001, с. 184); те са “обектни представи, покриващи 
се, но не идентични с вътрешни състояния”, съставни части от детското аз, които са 
достатъчно стабилни и кохерентни, за да позволят образуването на символични връзки 
и чрез тях на нови представи за аза в отсъствието на майката. Очевидно Фонаги има 
предвид прототипни образи като тези, които Бучи описва като регистрирани чрез 
несловесния символен код. Такива представи се изграждат преди всичко благодарение 
на играта: напр. когато детето изпитва страх и родителите му показват реакция на страх 
заедно с една несъвместима емоция (напр. веселие) - т.е. сякаш му казват “няма място 
за страх!” Така се създава символ, свързващ реакцията на страх с нещо, което може да й 
се противопостави; според Фонаги такива процеси поставят началото на образуването 
на символи19.  
 
                                                 
19 На запознатите с поведенческата терапия не може да не направи впечатление съвпадението с 
механизма на реципрочното задържане, който се използува при метода на системната десензитизация на 
Джоузеф Уолпе. 
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        Къде биха се разположили в тази схема предметните и словесните представи на 
Фройд? Нека припомним, че предметните представи се „психични аналози20 на реално 
съществуващите неща”; те са образни (предимно визуални) и се съдържат в 
несъзнаваното. Това, което може да ги направи съзнавани, е свързването им със 
словесната представа.  Докато словесните представи очевидно съответствуват на 
съзнаваното словесно мислене и на словесния символен код, то предметните е по-
трудно да бъдат локализирани; те би трябвало да съответствуват на всички равнища 
под словесното. Лесно е да ги приравним с модуса на психичната еквивалентност на 
Фонаги и със символните образи на Бучи; по скалата на Люке те би трябвало да 
отговарят на трите равнища над равнището на не-ментализация.  
 
       Ако към таблицата прибавим измерението “канали за изразяване на нагоните и 
афектите” на Льокур и Бушар, ще видим, че то почти напълно се покрива с 
множествения код на Бучи: 
 
          Льокур и Бушар                                                                 Бучи 
 
соматичен модус 
(афектът се изразява висцерално  
чрез физиологически усещания , 
функционални разстройства и др.) 
 
                                                                                          субсимволно процесиране 
                                                                                          (соматични, сетивни и двигателни 
                                                                                          модалности) 
двигателно изразяване 
 
 
въображение                                                                    несловесен символен код 
(доминират предметните представи                             (образен) 
и първичният процес; психичните 
процеси приемат формата на образи) 
 
 
словесно изразяване                                                       словесен символен код 
(вторичен процес, използуване 
на говоримия език) 
 
 
        Фонаги вижда в ментализацията, дефинирана от него като “способността на 
малките деца да тълкуват собственото поведение и това на околните като резултат от 
предполагаеми психични състояния”,  една”специфична символна функция” (Fonagy, 
2001, с. 175). По този начин той изглежда в съгласие с Бушар и Льокур, че тяхната, 

                                                 
20 Вацлавик (Watzlawik et al., 1967) разграничава „аналогова” и „дигитална” комуникация и ги 
приравнява с първичния и вторичния процес. 

 123



свързан с метапсихологията, концепция, е по-широка (Bouchard and Lecours, op.cit., с. 
880).  Ментализацията, както я схващат те, “обяснява образуването на психични 
репрезентации и символи, свързващи усещания, възприятия и соматичен натиск във все 
по-сложни асоциативни мрежи” и представлява “процес на трансформация, 
освобождаващ психиката от непреодолимия натиск да незабавно задоволяване”, т.е. 
превръщане на телесния натиск в по-лесно поносими желания (пак там), докато 
ментализацията на Фонаги като “рефлективно функциониране” е по-скоро начин за 
справяне на често пъти травмиращите впечатления от външните обекти. Макар и 
„основна характеристика на развиващите се равнища на символни психични операции”, 
тя е резултат от базисния процес на ментализация, описан от двамата автори. 
 
        В такъв смисъл ментализацията изглежда същия процес, който Бучи описва като 
“референтен”.  Льокур и Бушар разглеждат обаче и референтната активност като 
„частично описание на процеса на ментализация” (Bouchard and Lecours, 1998). Те 
приемат, че референтната активност съответствува на описаните от Андре Грийн 
„третични процеси”, на алфа-функцията на Бион и на ментализацията на Люке и 
Марти, доколкото става дума за „психичната метаболизация на първични 
психофизиологични патерни в афективни компоненти на преживяванията”, за преход 
„от основни соматични и двигателни форми към по-ментализирани такива (образи и 
думи)”.  
 
        Бушар и Льокур критикуват модела на Бучи, че той не включва втората дименсия 
от техния собствен модел – равнищата на удържане и по този начин не отчита 
участието на нагонната и афективна възбуда в психичните трансформации. Колко 
сложна трябва да бъде ментализацията на афективния и нагонен натиск, питат те, преди 
да бъде запаметена, разцепена или изтласкана? Неразличаването на защитни операции 
според тях е друга слабост на модела на Бучи. Наред с това те обръщат внимание, че 
въображението (образите, на които разчита несловесния символен код според Бучи) не 
винаги е символно; образите могат да се образуват на едно предсимволно равнище 
(виж първичните действени фантазии по Люке), където да се използуват за 
екстернализиране на нагонния натиск. Що се отнася до субсимволните процеси, смятат 
Бушар и Льокур, там е необходимо да се разграничат поне две равнища – 
нементализираните процеси и репрезентираните, но не символизирани (които са 
конкретни преживявания, „самото нещо” на Бион или „пиктограмите” на P.Aulagnier).  
 
        В отговор (Bucci, 1999) Уилма Бучи посочва, че нейната теория е различна от 
метапсихологията и не използува понятието за психична енергия. Във връзка със 
субсимволното процесиране тя обръща внимание, че възприятийният и соматичният 
опит сами по себе си са част от психичното и не е необходимо да бъдат 
трансформирани в нагони или афекти, „метаболизирани” или „свързвани”. 
Субсимволните процеси също са организирани: “...опитният музикант различава 
нюанси в изпълнението, която по-голямата част от публиката не чува, независимо от 
това дали има думи за тях или не” (op.cit., стр. 23)21.  Също така предметните представи 

                                                 
21 В тази връзка тя използува термина „процедурно несъзнавано”: имат се предвид психични процеси, 
осъществявани чрез процедурната памет и без участие на съзнанието, които обаче не се изтласкани в 
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са организирани гещалти, които не дължат съществуването си на свързването с думи. 
Идеята на Льокур и Бушар за „пластове” в субсимволното тя вижда като свързана с 
метапсихологията и неспособна да обясни сложната организация на соматичните и 
сетивни системи, които не са „метаболизирани”, т.е. ословестени. 
 
        Бучи смята, че явленията, които Льокур и Бушар обясняват чрез своята втора 
дименсия – удържането, могат да се обяснят и чрез теорията на множествения код: чрез 
наличието или липсата на връзки и чрез степените на сложност в рамките на 
различните кодове. По наше мнение Бучи има предвид именно различните варианти на 
овладяване на импулсите, когато описва начините на изразяване или комунициране на 
емоционалните схеми: една схема може да бъде изразена например чрез импулсивно 
поведение, или acting out, чрез соматизация или acting in, чрез свързване на възбудата с 
друг обект, който не е толкова заплашващ или забранен (изместване или 
екстернализация) (Bucci, 2001, стр. 51, виж сщо по-горе, с. 9).  
 

         Заключение 
       Макар че трите модела се опират на различни базисни теории (метапсихологията 
при Бушар и Льокур, теорията за привързаността при Фонаги и когнитивната 
психология при Бучи), впечатлението, че те в крайна сметка описват едни и същи 
явления от донякъде различаващи се гледни точки като че ли намира убедително 
потвърждение в импликациите, които според горепосочените автори техните модели 
имат за аналитичната терапия.  
 
        Изхождайки от схващането си за патологията като следствие от дисоциирани 
емоционални схеми, Бучи вижда в аналитичната терапия средство за поправяне на 
схемите, т.е. за изграждане или възстановяване на връзките (асоциациите). 
 
        „При нормалното развитие обгрижващото лице е било първичният обект-символ, 
организирал емоционалната схема; в терапията аналитикът функционира като нов 
обект (курсивът мой – Н.А.) в реконструкцията на дисоциираните схеми. 
Конфликтуващите желания, довели първоначално до дисоциацията, ще се появят 
отново в новото отношение; там те могат да бъдат проявени по нов начин...” (Bucci, 
1997, с. 207).  
 
        Освен визираният в този цитат невротичен вариант на преноса може да се имат 
предвид и други. При липса на достатъчно добро настройване на афектите (в смисъла 
на Стърн, виж Атанасов, 2002) референтният процес не се развива и създаването на 
емоционалната схема се блокира (Bucci, 1997, с. 207-208)22. Тогава новият обект не 
може да поеме символна роля; най-напред трябва да се изгради емоционалната схема. 

                                                                                                                                                         
психоаналитичния смисъл. Този термин в последните години се използува често, особено във връзка с 
работата на паметта в началото на живота; чрез него понятието за несъзнавано придобива нови 
измерения.  
 
22 Виждаме, че развитието на референтния процес и емоционалните схеми според Бучи зависи от същите 
фактори, които Фонаги посочва като съществени за развитието на рефлективното функциониране. 
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Така ролята на терапията се свежда до развитието на способността за символизиране, 
придружено от появата на нови очаквания към междуличностното общуване (т.е. от 
нови обектни връзки във вътрешния и междуличностни отношения във външния свят).  
 
       Фонаги вижда патологията на рефлективното функциониране също като липса или 
недостатъчност на връзките между репрезентациите от първи и втори род в следствие 
на неадекватното огледално отразяване на вътрешния свят на детето в сензитивните 
периоди на ранното детство (Fonagy, 2002, с. 19). За да се работи с такава патология, в 
терапията трябва едновременно да се активират както първичните, така и вторичните 
репрезентации на афектите, като целта е постигането на ментализирана афективност. 
Психотерапията функционира чрез модуса на привидността, при който терапевтът 
действува като играещият родител (курсивът мой – Н.А.) и спомага за развитието на 
фантазната дейност и въображението в начина, по който пациентът регулира афектите 
си. Прозрението (инсайтът) идва по-късно; най-напред е необходимо терапевтът да 
създаде обкръжение, в което пациентът може да мисли за чувствата и представите си, 
без при това да изпитва тревожност. 
 
    Вижда се, че терапевтът в ролята на нов родител, спомагащ за развитието на 
когнитивни функции, би трябвало да участвува в терапията по начин, сходен с този на 
терапевта на Бучи, който в ролята си на нов обект помага за реконструкцията на 
дисоциираните схеми. 
 
       Бушар и Льокур (2004, с. 884 и сл.) смятат, че терапевтът трябва да работи за 
развитието на способността за себенаблюдение на пациента.  Той спомага за 
изграждането на „динамични метакогнитивни схеми” у пациента (т.е. схеми на 
себенаблюдение)23. Според двамата автори 
 
„...в по-малко ментализираните ситуации аналитикът трябва да позволи да бъде 
използуван като нов обект (курсивът мой – Н.А.) на психичната преработка...”, 
ангажирайки при това  „...специфичната вътрешна структура и цялостност на 
наблюдавания...процес: думи, изпълнени със смисъл (тълкуване) в отговор на 
символното (метапървично, метасъзнавано и съзнавано) мислене; използуване на 
думите като „игра” (курсиват мой – Н.А.), придружени от тон на гласа, поза и 
лицеизраз, отразяващи нементализираните усещания и възбуди и първичните психични 
репрезентации...” 
(пак там, с. 889). 
 
        Можем да обобщим, че и трите модела виждат един аналитик, който наред с 
традиционната си функция да тълкува смисъла на проявите на динамичното 
несъзнавано осигурява чрез начина, по който участвува в терапевтичния процес, едно 

                                                 
23 В рамките на теорията за привързаността Мary Mаin описва необходимостта от развитие на 
способността за „метакогнитивно себенаблюдение” (metacognitive monitoring) у детето, която Фонаги 
приравнява с рефлективното функциониране (Fonagy et al., 2002). 
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ново обкръжение, в което е възможно да бъдат коригирани дефицитите в 
способностите на пациента да преработва емоционална информация.24

 
        Едно предимство на представените в тази статия теоретични модели е, че 
центрирането им около когнитивното функциониране позволява те да бъдат 
операционализирани. Льокур и Бушар отбелязват, че създаването на методика, 
операционализираща тяхната концепция, вече е в ход. Теорията на привързаността на 
Боулби вече е утвърдена основа на изследователска дейност далеч извън пределите на 
психоанализата; базираната върху нея теория за рефлективното функциониране на 
Фонаги е една от най-благодатните за изследвания концепции в съвременната 
психоанализа и психотерапия. Интересно е, че при операционализацията на 
рефлективното функциониране се използуват скали, които са почти аналогични с 
използуваните от Уилма Бучи за изследване на конструкта на референтната активност. 
Би било много интересно в едно бъдещо изследване да се сравнят емпиричните 
подходи към тези очевидно близки в теоретично отношение конструкти, както и 
използуваните в тях компютърните програми. 
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	Засиленият интерес към конструкта индивидуализъм – колективизъм започва преди около 25 години, когато през 1980 година Хеерт Хофстеде публикува книгата си “Последиците от културата – национални различия в трудовите ценности” (Hofstede, 1980). Сега тя се смята за класически труд в тази област. В неговия анализ индивидуализмът (и респективно колективизмът) се схваща (и емпирично се доказва) като една от основните дименсии, по които културите се различават (наред с още три измерения – мъжественост / женственост, дистанция от властта и избягване на несигурността). На базата на същността на индивидуализма,  а именно че индивидите са независими едни от други, дефинирайки този конструкт Хофстеде поставя ударението върху няколко негови компонента: правата на човека имат предимство пред (по-важни са от) неговите задължения; индивидът се чувства отговорен и се грижи предимно за себе си и за членовете на нуклеарното си семейство; личната автономия е особено важна, а така също и себе-реализацията; чувството за идентичност се гради главно на личните постижения и успехи (или съответно неуспехи). 
	По-късно Хари Триандис (Triandis, 1985) предполага, че ако разгледаме по-отблизо и в детайли една прототипична индивидуалистична култура (напр. САЩ или Канада) или пък дадена типична колективистична култура (напр. Япония или Китай) във всяка от тях ще открием интер-индивидуални различния относно степента, в която отделните индивиди в тези култури изповядват индивидуалистични (респективно, колективистични) убеждения и ценности. С други думи, във всяка култура, независимо доколко тя като цяло е индивидуалистична или колективистична има както индивидуалисти така и колективисти. За означаване на тези интер-индивидуални различия, в степента в която отделните индивиди поддържат индивидуалистичните или колективистичните ценности и убеждения Триандис предлага да се използват термините “идиоцентризъм” и “алоцентризъм”. Така индивидуалистичните и колективистичните ориентации на културно и на индивидуално равнище ще могат терминологично да се разграничат. 
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	Една от най-интригуващите теми в тези изследвания е темата за културно детерминираните различия във възприятията и когнитивното функциониране на човека. Обобщавайки, както самият той казва, исторически, анекдотични и систематични научни данни (емпиричните данни са все още не особено богати) Нисбет заключава, че “…хората от западните култури и азиатците дословно виждат различни светове. … съвременните представители на западните култури виждат свят съставен от обекти – дискретни и несвързани помежду си неща (things). … съвременните азиатци са склонни да възприемат света като съставен от субстанции – непрекъснати маси от свързани помежду си неща (matter). … Западняците имат аналитична гледна точка  фокусирайки се върху отчетливите (salient) обекти и техните качества, докато азиатците имат холистичен подход фокусирайки се върху континуитета на субстанциите и на взаимовръзките в средата.” (Nisbett, 2003, с. 82).  
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