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За 10-годишния път  
на Детето и на Пространството

Весела Банова

Десет години са повод да се разкажат истории за изминатия път. 
Истории за срещи, за детето и за пространството.

В началото беше френско-българският проект „Да растеш без роди-
тели“. Започнаха срещи в едно пространство, в което детето същест-
вуваше само чрез думите на тези, които бяха поели грижата за него. По-
гледът отсъстваше от сцената. Хората, които се събираха там, раз-
лични специалисти от бившите домове „Майка и дете“, впоследствие и 
социални работници от новосъздадените отдели за закрила на детето, 
споделяха своите грижи и затруднения в срещите си с поверените им 
деца. Задаваха си въпроси. Защо малки бебета спадат на тегло, след като 
ги хранят толкова добре и лекари и сестри им осигуряват непрекъсната 
медицинска грижа? Как се изгражда връзка с едно малко, уязвимо и чуж-
до бебе? Когато връзката е изградена, тогава как се преживява раздяла-
та? И ето че на една среща един възрастен човек – специалист, който 
се грижи за малки деца, направи лапсус и каза: „Да растем без деца“. Въз-
можно ли беше за всеки от нас да „расте без деца“? Засега успявахме да 
порастваме, като говорим за деца. А защо пораствахме? Защото имахме 
пространството, създадено от психоаналитиците от Интердисципли-
нарния център за детето в Бордо. Тези хора идваха седем пъти в година-
та – без хонорари и без европейски проекти. Отделяха от свободното 
си време. Бяха развълнувани и решени да подкрепят нашето собствено 
желание за промяна, а именно промяна в пространството, в което рас-
тяха някои деца, които често биват наричани „деца в риск“, а простран-
ството – „Дом за медико-социални грижи“. Те ни слушаха внимателно, 
независимо дали се оплаквахме, или задавахме въпроси. Тяхното слушане 
ни създаде чувство за достойнство. За собствено достойнство, както 
и за достойнство на децата, за които говорехме. Ние започнахме да пи-
таме, а те да ни отговарят с клинични примери, с примери от своята 
практика. Постепенно ние спряхме да се оплакваме и започнахме да пи-
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шем, да подготвяме случаи за представяне. Вгледахме се в детайлите 
и открихме, че повечето от нас са внимателни и чувствителни към 
детайла, към дребните подробности, в които много често е заключена 
загадката, която може да обясни странното поведение на детето.

„Да растеш без родители“ продължи от 1998 до 2004 година. Поя-
виха се поредица от сборници с текстове от работата ни през различ-
ните години: „Да растеш без родители“, „Да растеш със или въпреки 
своите родители“, „Как пораства момичето, как пораства момчето“, 
„Посрещането на детето. Законите на гостоприемството“, „Белезите 
на различието“. Този проект беше отворил специално пространство за 
всички нас, в което нашата изследователска и клинична работа започна 
да се ориентира от опорните точки, които ни предлагаше лаканианска-
та психоанализа. Много от нас имаха в началото смесени чувства към 
„психоанализата“. Но опорните точки, които ни предлагаше, работеха 
в практиката. Много необясними неща, свързани с непоносимото стра-
дание на едно дете, започнаха да получават своите обяснения и своя сми-
съл. Това носеше облекчение. Това носеше желание за работа с клинична 
ориентация, която тръгва от детайла, а не от обобщението. Това ни 
създаваше вкус за писане, за представяне на случаи и за нови срещи.

Ето защо след края на проекта „Да растеш без родители“ участни-
ците в него учредиха сдружение „Дете и пространство“. Заедно с поява-
та му започна и новата клинична френско-българска програма „Детето 
и неговите симптоми“. Появи се и едноименният сборник с текстове, 
както и сборникът „Да научим езика на детето“. Благодарение на Прос-
транството на лаканианската психоанализа Детето порастваше, про-
хождаше, ставаше самостоятелно. Така се стигна до две големи проме-
ни. Първата беше, че на срещите на „Детето и неговите симптоми“ за-
почнаха да идват специалисти от социалните услуги за деца и семейства 
и много по-малко хора от домовете. Идваха и идват хора от цялата 
страна. Случаите бяха свързани с деца и юноши на различна възраст, с 
различни социални проблеми и с различни маски на психично страдание. 
Другата промяна беше, че настъпи време за раздяла. „Лекари на света“ 
се оттеглиха и оставиха Детето да се справя само. Психоаналитици-
те от Бордо, които вече бяха и верни приятели, предадоха щафетата 
на своите колеги от Куртил. Срещата с Медико-педагогическия инсти-
тут Куртил в Белгия отвори пред нас нови пространства за нови сре-
щи. „Да работим заедно“ е методът на работа в Куртил, където всички 
възрастни извършват с финес своята клинична работа в ежедневните 
грижи за децата: по време на хранене, или като се прочита приказка за 
лека нощ, или като се приготвя заедно вечеря, или като се разхождат 
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по алеите край канала или пазаруват в магазина… Къде е тук психоа-
нализата, би попитал някой. Един възможен отговор е: във внимател-
ното отношение към езика, към това, което казваме или не казваме на 
детето. Защото през всичките тези години разбрахме едно нещо и го 
проверихме многократно в практиката си: думите, които възрастни-
те казват, начинът, по който говорим, въздейства директно върху тя-
лото и на най-малкото бебе, и на най-увреденото и неговорещо дете. 
В основата на нашето изследване и нашите въпроси стои въпросът за 
връзката между езика и тялото на едно дете, на един юноша. Това ни 
ориентира в нашата работа.

Детето продължава да расте и да се променя. Пространството 
също. Детето среща нови хора, нови партньори. Пространството им 
оказва гостоприемство.

Текстовете в този сборник са свидетелство и за двете.
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Участие с духа на Детето и на 
Пространството

Анет Маринова

Книгата, която се появява в десетата годишнина от създаването 
на Сдружение „Дете и пространство“, събира опита на хора, избрали да 
следват децата в срещите им със света на възрастните, който никога 
не е съвършен. Признанието и приемането от страна на самите въз-
растни на недостига прави възможна появата на въпроси, пред които 
се изправяме в ролята си на партньори на детето. Заедно с родителите 
ние съставляваме мрежата от човешки връзки и отношения, съдържа-
ща многобройни емоционални ниши, във всяка от които може да намери 
място едно конкретно дете.

В същото време тази мрежа приютява самите специалисти и им 
помага да съхранят желанието си да се посвещават на каузата на свои-
те клиенти. Нейната гъвкавост оформя кръгове, в които се настанява 
споделянето на затруднения, въпроси, следи, оставени от децата и ро-
дителите, и то по начин, който е щадящ и зачита вниманието, дели-
катността и издръжливостта в професионалната задача.

Попадането ми в пространството на честни и открити разговори 
за децата стана в момент, в който не бях сигурна за ориентирите в 
своята работа в образователната система и се нуждаех от мнение на 
професионална общност. Бях изнервена и обезкуражена от сблъсъка с 
една педагогика, която игнорира, заклеймява и не разбира живи части от 
децата, каквито са техните емоции, желания, страдания и мечти. 

Две щастливи срещи – със Станимира Начева, психолог от Сливен, 
и с Весела Банова, мой преподавател от Нов български университет 
и водещ на лабораторията „Детето и неговите симптоми“, направи-
ха така, че да остана във връзка и будна за семинарите в клиничното 
пространство. Поканата за участието ми в него беше отправена в от-
говор на моето любопитство и търсене, и в условия на свобода да мога 
да избера време, място, думи, за да продължа. Първото ми представя-
не беше случай на дете с аутизъм, с което се срещах в училище повече 
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от четири години и което ме изправяше пред спонтанни и интуитивни 
откликвания в отговор на повика за социална връзка от възрастните 
към детето. Заедно с усилието ми да разкажа възприемането си за него 
и след обратната връзка, която получих, не само работата ми с този 
конкретен случай, но и цялостно практиката ми получи тласък и се раз-
шири в измерението на езика и уважението към него. Идеята да стана 
огледало за това дете, което ще подкрепи съществуването на Другия за 
него, идването и отиването му, придружаването с думи, създава среда 
за придвижване на детето към изборите и отговорността в живеенето 
му с другите говорещи същества. 

Навсякъде, където среща психичното страдание, лаканианският со-
циален работник, възпитател, терапевт, ще бъде чувствителен към 
изобретенията на детето, ще придружава изказването му и ще му поз-
воли да преминава към субективността. И винаги ще бъде готов да знае, 
че може да загуби нещо, защото е разбрал, че не може да бъде всичко за 
някого.

Участието на всеки в местата за срещи с детето, родителите и 
партньорите, които Сдружение „Дете и пространство“ отваря, води 
до невъзможността да се крием зад израза „любов към децата“. Вместо 
това да се изправиш на сцената на помагащата работа е да можеш да 
говориш автентично и просветено за своя опит. Само така съумяваме 
да правим това, което трябва. 





Глава първа
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Здравно-психологични аспекти  
на ранната интервенция при новородени 

деца с увреждане/малформация
Весела Банова*  

Любомир Жупунов**

Появата на дете с увреждане и/или малформация в семейството по-
ражда много въпроси около неговото отглеждане и израстване, до чии-
то най-правилни отговори ние заедно с родителите се опитваме да дос-
тигнем.

Rey-Bellet u Hohifeld*** доказват през 2004 г., че значителна част от 
семействата на деца с лицеви аномалии се оплакват от липсата на по-
знания и на такт от страна на екипите, които полагат грижи, когато 
раждането се е случило в периферен родилен дом, а не в център за бол-
нични грижи. Обгрижващите екипи изпитват затруднение да отделят 
време за информиране и изслушване на всяко семейство с програма за 
акушерски услуги или за хирургични, които по дефиниция са непредвиди-
ми. Още от самото начало трябва да се помогне на родителите да „ин-
вестират“ това „различно“ дете от онова, което е очаквано и мечта-
но, но също да станат помощници в грижата за тяхното бебе и всичко 
благодарение на изслушването и на предоставената информация. Тези 
проучвания подчертават в тяхната цялост основното значение на мо-
мента на диагностицирането, на съобщаването и на връзката, която се 
установява с обгрижващия екип.

* Весела Банова е клиничен психолог, психоаналитик, доктор по социология, ръко-
водител на Център за ранна интервенция в Русе.
** Д-р Любомир Жупунов е педиатър, член на БОЛП, председател на Сдружение 
„Дете и пространство“ и управител на Центъра за ранна интервенция / Дневен 
център за деца с увреждания – седмична грижа в Русе.
*** Bruno Grollemund, Anne Danion-Grilliat, Isabelle Kauffmann, Catherine Bruant-Rodier, 
Groupe CLIP (Cleft Lip & palate Infant Parent) et William Bacon, Relation parents-enfant 
porteur de FLP : importance du délai précédant la première réparation chirurgicale, Rev 
Orthop Dento Faciale, Volume 45, Numéro 3, Septembre 2011, 271-278. 
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Когато новороденото е с ниско тегло или с някакво увреждане, ро-
дителите се страхуват и не знаят какво да правят: как да го държат, 
как да го хранят, как да го къпят и обгрижват – въпроси, които сякаш 
нямат отговор. Адекватната и своевременна подкрепа от страна на 
различните специалисти подобрява увереността и уменията на роди-
телите. 

Ето защо в Русе бе създаден Център за ранна интервенция, предос-
тавящ услуги, които позволяват едно по-пълно придружаване на роди-
телите и спомагат за преодоляване на тяхната несигурност в полагане-
то на специфични грижи за детето.

Основна задача на психологичното консултиране се явява преди 
всичко приемането на различието на детето, нормализирането на вза-
имоотношенията вътре в семейството, изработването на единно и 
адекватно разбиране на проблемите на детето.

Психологическата и емоционална подкрепа на родителите непосред-
ствено след раждането улесняват приемането на различието на дете-
то и подпомагат отглеждането му в семейна среда.

При провеждането на консултативната работа екипът (педиатър, 
психолози, кинезитерапевт, ерготерапевти, социален работник) в Цен-
търа за ранна интервенция оказва гостоприемство на въпросите, стра-
ховете, вълненията и съмненията на членовете на семейството. Заедно 
те изработват ново знание за детето.

Според литературните данни и нашия клиничен опит от особена 
важност е моментът, в който родителите научават за увреждането/
малформацията на детето: преди или след раждането му. Провеждани 
са изследвания в тази насока при деца с лицеви малформации*. Данни-
те показват, че когато диагнозата е поставена преди раждането, ос-
ъзнаването на малформацията не става отведнъж, а представата за 
нея се формира постепенно във времето. За много родители, които са 
информирани по време на бременността и седмици наред са изпитвали 
тревога, раждането на детето се преживява като облекчение, най-вече 
когато разберат, че малформацията засяга само горната устна. Роди-
телите, които се възползват от пренаталната диагноза, единодушно 
споделят удовлетворение от факта, че са били информирани преди раж-
дането на детето. Обратно – когато диагнозата е поставена след раж-
дането, шокът от нейното научаване е незабавен. Родителите, особено 
ако става дума за първото им дете, не са имали време да асимилират и 
да се подготвят за тази малформация преди раждането. Техният семеен 

* Същият източник.
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път, който в началото е идеализиран, става труден и емоционално на-
товарен. 

Времето на престой в родилния дом след раждането става все по-
кратко и връщането в семейния дом – по-специално за родителите, от-
крили малформацията при раждането на детето им, може да ги деста-
билизира. Този период е изцяло посветен на детето, на неговото хранене 
и на грижите за него. Задачата, която предстои да се изпълнява, може 
да се стори непосилна на родителите, които още не са се научили да 
обгрижват детето си, чието лице е толкова различно от това, което 
са си представяли и понякога е даже невъзможно за тях да го гледат спо-
койно. Тяхната ангажираност и проекция в бъдещето са смутени. Това 
затруднение води до появата на депресивни симптоми, на утежняване 
на послеродовата депресия, на социално изолиране и на силно чувство за 
вина. Според проучванията равнището на стрес при майките е значи-
телно по-високо от това при бащите. За съжаление, в България все още 
има случаи на новородени, които биват изоставяни от своите родители 
и настанявани в специализирани институции поради наличието на лице-
ви аномалии.

Ранната подкрепа на родителите, в това число ранното насочване и 
осъществяване на хирургична интервенция, предотвратяват влошава-
нето и разпада на връзката родители – дете.

Центърът за ранна интервенция в Русе, създаден по проект на Опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресурси“ и управляван от 
сдружение „Дете и пространство“ като социална услуга с названието 
„Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа“, предоставя ус-
луги по ранна интервенция на новородени деца с увреждания/малформа-
ции и деца с ниско тегло и на техните семейства. Някои от клиентите 
на Центъра са бебета с лицеви аномалии и родителите им.

Така например родителите на малката Анка са знаели още в 7-ия 
месец, че детето е с лицева аномалия – цепка на устната и на небцето. 
В момента на раждането обаче добилият гражданственост термин 
„вълча уста“, произнесен от акушерките, поражда екстремна тревога 
у майката. Тя споделя следното: „Като изплака, ми я показаха – ужасих 
се, цялата в кръв и слуз, с огромен отвор на лицето. Първите думи, кои-
то чух за дъщеря си това бяха: „Ау, това е бебе с вълча уста!“ Макар да 
знаех, че това е така, тези думи сякаш ме зашлевиха. Уплаших се и като 
я видях. Много плаках. Никой нищо не ми казваше.“ След изписването от 
родилния дом детето бива настанено в Дом за медико-социални грижи. 
Родителите не са съгласни с това. Обаждат се на бащата, за да подпише 
заповед за настаняване, но той не се съгласява. Казват на майката, че 



10 години Сдружение „Дете и пространство“

18

няма да може да се грижи за дъщеря си и че най-вече няма да се справи с 
нейното хранене, което би застрашило живота на детето ѝ.

След като детето е настанено в ДМСГД, с Центъра за ранна интер-
венция се свърза координаторът на МЗ по проект „Посока: Семейство“ 
с молба да бъдат консултирани родителите на Анка. Те се срещат с 
управителя на Центъра и биват окуражени, че могат да се справят с 
грижите за детето си в семейна среда и че могат да получат подкре-
пата на интердисциплинарния екип на Центъра. Тези родители уста-
новяват връзка с Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии 
и техните родители – АЛА. Асоциацията работи в сътрудничество с 
родители, пациенти и медицински специалисти с цел предотвратяване 
на изоставянето на деца с лицеви аномалии и повишаване на качеството 
на лечение на тези деца. Анка бива оперирана от проф. д-р Юрий Анаста-
сов, дмн, в Отделение по пластична хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив. През годините отделението се обособява и като център за ле-
чение на вродените лицеви аномалии с подкрепата на световноизвестни 
учени в областта и много международни организации. Политика на от-
делението е част от средствата, получени от естетичната хирургия, 
да бъдат предоставени за нуждите на Асоциация АЛА.

Случаят на Анка показва, че ранната интервенция е подход. Тя за-
почва със съобщаването на увреждането, което има детето, и с първи-
те думи, които майката чува за него още в родилния дом. 

Ранната интервенция е също така процес, който се осъществява 
на различни нива, чрез различни услуги и от специалисти с различни про-
фесии. Една част от услугите могат да се осъществяват в Център за 
ранна интервенция (в социална услуга), както това става в Русе, чийто 
екип работи със семействата и в техните домове. Подкрепата на Цен-
търа за ранна интервенция в случая на Анка и свързването на родите-
лите с АЛА довежда до своевременна здравна интервенция, каквато е 
адекватната и успешна хирургична намеса. Този резултат подобрява не 
само качеството на живот на самото дете, но и стабилизира връзката 
родители – дете.

Функцията на ранната интервенция е да предостави такава под-
крепа на семейството и детето, което се е родило с увреждане или ни-
ско тегло, че то да не се превърне в дете в риск.
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Предизвикателствата  
на ранната интервенция

Веселина Василева*

Центърът за ранна интервенция в Русе беше създаден по проекта 
„Предизвикателството да бъдеш родител“, през 2009 г. и осъществен 
от сдружение „Дете и пространство“ в рамките на ОПРЧР „За по-до-
бро бъдеще на децата“. В момента е финансиран от Община Русе чрез де-
легиран държавен бюджет и съществува под името „Център за работа 
с деца с увреждания – седмична грижа“.

Ранната интервенция засяга бебета и малки деца, за които се е ус-
тановило, че имат или че съществува риск да развият някакво уврежда-
не; при които са налице специални потребности, оказващи влияние върху 
цялостното им развитие. Услугите по РИ са специализирани услуги, под-
помагащи бебета и малки деца с увреждания, както и техните семей-
ства, като посрещат нуждите им, търсят възможности за развитие, 
постигат житейски цели и чрез превенция намаляват до минимум проя-
вата на увреждането и неговата тежест. Тези услуги са предназначени 
за идентифициране и посрещане в пет области на тяхното развитие:
	Физическо и двигателно развитие;
	Когнитивно развитие;
	Афективно развитие;
	Социално и говорно развитие;
	Общуване, адаптация и автономност.
Важна част от услугите са ориентирани към ранното установява-

не на увреждането и подкрепа на семейството за приемане на вестта и 
адаптиране към специалните потребности на детето. Изключително 

* Веселина Василева е психолог в Центъра за ранна интервенция в Русе, член е на 
сдружение „Дете и пространство“ и на Българското общество за лаканианска пси-
хоанализа. (Бел. съст.)
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важно е тя да се инициира възможно най-рано – в периода на новородено-
то или по време на бременността.

Започнах работа в ЦРИ още от създаването му. Участвах в обуче-
нията преди започване на работа на Центъра с клиенти, но дори и след 
тях се чувствах несигурна. Липсваше ми практически опит при работа 
с новородени с екстремно ниско тегло при раждането или новородени с 
увреждания, както и опит в работата със семействата на такива деца. 

Задавах си много въпроси: „Как се формира желанието за дете?“, 
„Защо родителите изоставят децата си?“, „Кога и как се е прекъснала 
връзката майка –дете и дали въобще е имало такава?“

В своята работа се сблъсках с немалък брой ситуации, които често 
ме изправяха пред вътрешното ми безпокойство за незнание и промени-
ха моя възглед за бебетата. Един от първите ми въпроси, които въз-
никнаха у мен, беше: „Как говорят бебета, как да разбера техния език?“ 
Струваше ми се доста сложно, защото смятах, че всъщност бебетата 
не говорят, а и в нашата култура основната грижа за тях е свързана с 
храната и хигиената им.

Един случай ме предизвика да търся отговори на тези въпроси, а 
също постави и нови. В Центъра се обадиха за консултация родители 
на дете, родено с неврологично увреждане. Налагаше се разговор с роди-
телите, които бяха тревожни за детето си. Не знаех какво точно да 
правя, как да го подхвана. Със свито сърце отидох на тази среща. Видях 
млада жена с първата ѝ рожба. Сядайки, ѝ казах: „Говори каквото искаш, 
аз просто искам да те чуя.“ Тя сподели с мен много неща, но най-значи-
ма беше тежестта от решението, което трябваше да вземе и което 
я тласкаше към отказ от детето ѝ, родено с увреждане. За да облекча 
напрежението от разговора, реших да привлека като участник нейната 
майка, която я подкрепи за решение да не изоставя детето си, а да го 
приеме такова каквото е и да се грижи за него. По време на този разговор 
бащата отсъстваше. Впоследствие установих, че в 90% от случаите 
бащата отсъства, когато трябва да се вземе решение дали детето да се 
отглежда в семейството, или да бъде оставено за отглеждане в инсти-
туция. В този случай той беше казал на майката да прави каквото тя 
реши и че двамата винаги могат да имат здраво дете. 

Случаят ме развълнува с темата за ролята на бащата и въпроса: 
„Къде е мястото на бащите в тези ситуации? Защо решението е оста-
вено изцяло в ръцете на майката?“ Мисля, че в повечето случаи новина-
та за раждането на дете с увреждане надхвърля ресурсите на бащите, 
даже много често ставаме свидетели и на „изчезването“ на бащата. 
Слава богу в този случай бащата не сублимира.  
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След поредица от срещи с мен тази майка взе решение да си гледа де-
тето. Продължих работа с нея и нейното момиченце в Центъра за ранна 
интервенция. В началото тя ме отбягваше и аз не настоявах за срещи с 
нея, а очаквах сама да ги пожелае. Знаех, че се чувства зле заради това, че 
бях свидетел на нейното колебание и решение. Проявих търпение и ето 
че един ден майката ми каза: „Знаеш ли, когато си говорихме, запомних 
думите, които ми каза за детето, което си представяме, и детето, кое-
то раждаме, за реалното дете. Тогава осъзнах, че Рая никак не отговаря 
на детето, което съм си представяла. Мечтаех си за здраво, русо и си-
неоко дете, а не за тъмнокосо и с кафяви очи.“ Майката ми разказа как е 
„погребала“ (това беше точната дума, която използва) детето, което 
си е представила, и е дала друго име на живото дете, защото „това 
дете трябва да продължи на чисто“. След разговора ни тя стана малко 
по-спокойна, като че ли е искала да доизкаже нещата, да сложи край и да 
продължи. Бащата пое ролята си и винаги съпровождаше семейството 
си до Центъра. Той обожава дъщеря си, която на този етап се развива 
прекрасно въпреки заболяването си. 

За родителите на деца с увреждания е важно да могат да преживеят 
траура си по детето, което са си представяли и желали, по очаквано-
то желано дете. Важно е точно когато преживяват този траур, да бъ-
дат подкрепени от добре подготвени специалисти, запознати с фазите 
на траурната реакция. Това е от ключово значение за преодоляване на 
скръбта по загубата на въображаемото (очакваното) дете и за приемане 
на детето такова каквото е. Ролята на подкрепящия професионалист е 
да може да придружава и партнира на родителите, като се доближава до 
тях или оттегля, когато им е необходимо. Пътят, който извървяват 
майката и бащата, установява техните отношения, при които един 
баща избира да обича една майка заедно с тяхното дете. 

Начинът на работа в Центъра и обученията, през които сме преми-
нали, ни помогнаха да осъзнаваме връзката родител – дете в ранното 
детство. Имено затова работата ни е фиксирана не само към децата, 
но и към техните родители. Чрез индивидуални консултации и групи за 
родителите се предоставя възможността те да изкажат притеснени-
ята си, да разказват историята около раждането на детето и така се 
очертава цялата картина на ситуацията на самото дете. 

По сходен начин работихме по случая на момиченце със Синдрома 
на Даун, на 1 г. 3 м., което всеки път, преди да влезе в Центъра, повръ-
щаше, а влизайки вътре, беше спокойно и си играеше. Имаше причина за 
това нейно състояние, но все още не знаехме каква е тя. След разговор с 
майката разбрахме, че при раждането, заради усложнения в здравослов-
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ното ѝ състояние, момиченцето веднага е било откъснато от нея и е 
приведено за лечение в болница в друг град. През времето на тази раз-
дяла, докато майката лежи в болницата, е била подложена на атаките 
на много хора – лекари и близки, които са я убеждавали как трябва да се 
откаже от детето и да го даде в дом, защото няма да може да се грижи 
сама за него. Майката категорично отказва да чуе за това, но думите на 
тези важни хора и нейни помощници я нараняват и депресират. Разбрах-
ме също, че повръщането на детето е свързано с раздялата с майката. 
Спомних си и за съветите на Франсоаз Долто – на детето трябва да се 
говорят верните думи, колкото и тежки да са те. Попитах майката 
дали е разказвала на детето си историята за раждането му. Естестве-
но че майката беше много учудена от въпроса ми: „Ама тя какво ще раз-
бере?“ Обясних ѝ, че това, че детето е малко, не означава, че не разбира 
какво се случва с него. Помолих майката да разкаже на момиченцето си 
цялата история около раждането ѝ и да отбележи колко много се радва, 
че я има в живота си. 

След моята препоръка, която майката беше спазила, детето спря да 
повръща. Имах възможност многократно да се убедя във въздействие-
то на думите. 

Винаги наблюдавахме неща, които, колкото и познати да изглежда-
ха, бяха непознати, нови и уникални за всяко дете и за всяко семейство. 
Решение за трудностите можеше да се намери отново с помощта на 
родителите, които се нуждаеха от нашата подкрепа. Предизвикател-
ствата на работата ни са свързани с уникалността и неповторимост-
та на всеки случай. Няма предварителни отговори, които да се дават 
наготово, няма експерт, който да бъде подготвен за всяка ситуация. 
Разбрах, че в нашата работа е важно да сме в позицията на незнаещия 
и че чрез методите на клиничен подход и наблюдение, и работа в екип е 
възможно да се постигне резултат, който да е тази изтъркана фраза: 
НАЙ-ДОБРИЯТ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО.
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Как да окажем гостоприемство  
на едно различно дете

Опитът на Дом за медико-социални грижи във Варна

Весела Банова*

Със специалистите от Дома за медико-социални грижи във Варна се 
срещнахме през далечната 1998 година в българо-френския обучителен 
проект „Да растеш без родители“, с участието на психоаналитици от 
Интердисциплинарен център за детето в Бордо и с подкрепата на „Лека-
ри на света“, Аквитания. Те участваха в клиничните срещи по проекта 
до неговото приключване през 2004 година. Те бяха част от мрежата от 
професионалисти, която след приключването на „Да растеш без роди-
тели“ пожелаха да създадат сдружение „Дете и пространство“, за да 
продължим да работим заедно. Първият председател на сдружението 
(2004–2008) е д-р Камелия Василева, педиатър от Дома във Варна.

През годините Домът във Варна отвори различни пространства за 
децата, някои от които са тясно свързани с работата на сдружение 
„Дете и пространство“, като залата по релационна психомоторика, кли-
ничните обсъждания на случаи, пространствата на „свободното слово“ 
и много други. Паралелно специалистите от Дома участваха в различни 
програми и проекти. Започнаха да оказват все по-голямо гостоприем-
ство на родителите на децата и по-специално на недоносените и на де-
цата с увреждания, което доведе до създаването на Дневен център за 
деца с увреждания, зала за хидромасажи и много други различни места, 
дейности и услуги в тяхна подкрепа. Хората от Дома изминаха своя път и 
в сътрудничеството си със системата за закрила на детето, появила се 
през 2001 година, както и с различни сдружения и партньори, участващи 
в процеса на деинституционализация на грижите за деца в България.

* Весела Банова е психоаналитик, клиничен психолог, доктор по социология. (Бел. 
съст.)
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Ако погледнем числата, те очертават следната картина: от нача-
лото на 2014 година са настанени за резидентна грижа в ДМСГД Варна 
7 здрави деца, 8 деца с увреждания и 4 деца с хипотрофия. Недоносените 
деца, които са били настанени в Дома с договор за ползване на здравни 
услуги, са 97. От тях 5 впоследствие са настанени за резидентна грижа 
със заповед на ДСП. През 2014 година от Дома са изведени в приемна 
грижа 20 деца. Недоносените деца, настанени в приемни семейства, са 
8. Децата, които са ползвали услуги „рехабилитация“, са 252. Те са от 
Варна, Русе, Силистра, Търговище, Разград, Ямбол, Провадия, Вълчи дол, 
Добрич, Девня, Долни чифлик, Каварна. Родителите, които са ползвали 
стаи на дома, за да бъдат с децата си, са 48 (с цел рехабилитация) и 27 
(на недоносени деца). В родните си семейства са реинтегрирани 7 деца, 
от които едно е върнато в Дома на втория ден. Осиновени са 19 деца (14 
в България и 5 в чужбина).

Тези числа говорят сами за себе си. Те показват, че Варненският 
дом има опит и ресурс да оказва ранна здравна интервенция, която е 
от решаващо значение за предотвратяване на изоставянето и за подо-
бряване на качеството на връзката дете – родители. Здравната ранна 
интервенция започва с приемането на недоносени деца за стабилизиране 
и доотглеждане и подкрепата за техните родители, а след това продъл-
жава с почасовите услуги и дневната грижа в разкрития специализиран 
център към дома за деца с увреждания. 

Най-яркото свидетелство за необходимостта и ефективността на 
здравната ранна интервенция са живите разкази на родителите на де-
цата, които ползват услугите, предоставяни в Дома, някои от които ще 
ви представим в този текст.

Защо е важно да ви представим тези разкази? Защото това са ро-
дителите, които въпреки всички предизвикателства и трудности не са 
се отказали от децата си. Затова е важно да разберем и осъзнаем от 
каква подкрепа имат нужда за детето си и за себе си. Важно е също да 
опознаем техните ресурси, за да изпълним със съдържание понятия като 
„ранна интервенция“ и „превенция на изоставянето“.

Изследванията показват, че в повечето случаи родителите науча-
ват за увреждането на детето веднага след раждането. Единични са 
случаите, в които са разбрали за увреждането по време на бременност-
та и са решили да запазят детето. Решението да се отглежда детето 
или да се настани в институция се взема най-често в първите дни и 
седмици след раждането.
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Затова в тези случаи ранната интервенция започва със съобщава-
нето на увреждането, за което е необходима специална подготовка на 
медицинските работници в родилния дом. 

В ранната интервенция като подход могат да се очертаят следни-
те стъпки:
 Съобщаване на увреждането;
 Информиране на родителите за възможностите за подкрепа, 

които съществуват за тях и детето им;
 Придружаване на родителите в първите седмици, месеци и годи-

ни след раждането на детето;
	Придружаване и работа с детето.

Защо в случаите на раждането на дете с увреждане, заболяване или 
най-общо казано, с проблем ранната интервенция започва със съобщава-
не на увреждането? Защо първите думи, които чува майката за своето 
новородено, са от решаващо значение за връзката майка – дете, за ней-
ната устойчивост или за нейния разпад?

Раждането на дете е събитие, което винаги въвежда измерението 
на новото и необратимото. Всяка жена и всеки мъж по различен начин 
преживява и осмисля този преход към майка или баща. Първите думи, 
които всеки от тях чува за новороденото, са от решаващо значение 
за връзката му с майката. Те могат да помогнат различието да бъде 
прието като уникално от родителите и детето да бъде посрещнато 
гостоприемно в своето семейство. Но се случва тези думи да предизви-
кат шок у майката и/или у бащата. Тогава връзката с детето е в риск. 
Понякога родителите чуват неща, които не са изказани директно, но 
начинът, по който е съобщено увреждането, оставя у тях впечатление-
то, че детето ще умре или че е умряло.

Няколко истории*

Теодора Иванова, майка на Павел 
Родих в осмия месец, в Майчин дом – Варна. Павел стоя само 4 дни в 

кувьоз. Но откриха при него бактерия, на базата на която развива хид-
роцефалия. Налага се операция. Оперираха детето в Токуда, където пре-
карахме 1 месец. Операцията мина успешно. Детето до момента няма 

* Весела Банова и д-р Любомир Жупунов продължават да провеждат надграждащи 
обучения и супервизии в ДМСГД в град Варна. На едно от поредните обучения ня-
колко родители на деца с увреждания, които ползват почасовите и дневни услуги на 
Дома, пожелаха да разговарят с тях и да разкажат историите си. (Б.а.)
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никакъв проблем. В София ми препоръчаха с него да работи кинезитера-
певт. Общопрактикуващият лекар ми препоръча Виница*. Аз не знаех, 
че в Дома има медицински услуги. Знаех само, че има изоставени деца. 
Работя като счетоводител на стоматология. Ясно ми е за пътеките и 
колко е сложно да получиш здравна услуга. Тук започнаха да работят с 
детето ми, за да не се пропусне нещо в неговото развитие. Сега то ми 
се развива много добре благодарение на хората, които работиха тук с 
него. На 1 г. 3 м. е вече, ходи почти сам. На мен ми прави повече номера, 
отколкото на рехабилитаторката. Може би скоро ще излезем от тази 
рехабилитационна програма. Тук му помогнаха да постигне неща, които 
не знаех кога и как трябва да се правят. Бях притеснена, като е с кла-
па, как ще го пипам и как ще го къпя. В болницата в София ми обясниха 
сестрите и неонатолозите. Но тук ми обясниха много добре как да го 
хващам за главичката. И за мен беше добре, тук ми обясниха какво да 
правя, обучиха ме как да го позиционирам, хващам, как да го масажирам. 
Аз не знаех как да се грижа за едно недоносено дете. Няма кой да ни обяс-
ни, на нас майките с недоносени деца. Дори да отидем при неонатолог. 
Какво да правя с едно недоносено бебе след изписването. Разбрах как-
во да правя и се успокоих, когато Павел беше на 4 месеца и дойдохме в  
ДМСГД – Варна.

Пламена Русева, майка на Диана
Родена е в термин, но от раждането се получи увреждането – ДЦП 

в лека форма. Идваме тук от две години, ползваме кинезитерапия, хидро-
лечение, логопед, психолог. 

Детето има проблем с левия крак, замяташе крака, не можеш да сли-
за и да се качва по стълба. Сега започна да прави това, опитва се да бяга. 
Опитва се да скача в левия крак. Доцент Чавдаров е очарован от бързия 
напредък (той наблюдава детето в София). Тук получаваме не само про-
фесионална помощ, но и любов. Отнасят се изключително добре с дете-
то. Имам наблюдение върху другите деца. Дори към изоставените деца 
наблюдавам човешка нагласа.

Дъщеря ми в началото плачеше, не искаше да идва, не искаше да пра-
ви упражненията. Но впоследствие ѝ хареса, идва с желание. Сега е на 4 
годинки. Ментално е съхранена и разбира всичко. 

Ходи в детска градина, но боледува много. Тук идваме веднъж ме-
сечно по 10 дни. Тя вкъщи не желае нищо да прави сама. Не сама, а с мен. 
Затова имаме нужда от този дневен център.

* Домът за медико-социални грижи в град Варна е разположен в кв. Виница. (Б.а.)
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Във Варна няма такава комплексна услуга. Тук ползваме и електро-
стимулация. Ако този Дом се закрие, детето остава без адекватна ле-
карска грижа. Това може да ѝ усложни положението и пак да започне да 
куца. С много леко увреждане е, но трябва постоянство. 

Тук това, което ми носи успокоение, е, че рехабилитаторите се обу-
чават и се внася нова апаратура. Много важно е, че с детето работи 
един и същ рехабилитатор, с когото то изгражда привилегирована връз-
ка и тази връзка го мотивира.

Бащата на Максим
Хората гледат да се дистанцират от децата с увреждания, за да не 

им се случи на тях.
От Силистра сме. Имаме същия синдром, Прадер-Вили.
Бременността на жена ми беше нормална. Но наистина плодът мър-

даше много малко. Роди в Тутракан. Там ни държаха малко повечко, 20 
дни. Беше в кувьоз, много малък, 2 месеца и половина на сонда. После 
отидохме в „Генетиката“ в София. Дадоха ни някаква бележка, на която 
беше написано име. Викам си „кой е този“. Беше само съмнение за диа-
гноза. В генетиката платихме 510 лева за изследванията. Казаха ни, че 
може би има и други деца с тази диагноза, но родителите нямат пари за 
изследването. 

Насочиха ни към ДМСГД – Варна за рехабилитация. Идваме тук по 
10 дни веднъж месечно. Чудесно е, че някой от нас може да остава и да 
бъде с Максим. (Самият Максим, който е на 1 г. 6 мес., присъства на раз-
говора ми с неговия баща. Той следи внимателно нашия разговор. Усмихва 
се, издава звуци, „включва“ се и той, и бих добавила – съвсем уместно.)

Росица Ангелова, майка на Даниел 
Моят син Даниел е вече на 9 години, но все още ползваме услугите на 

Дома за медико-социални грижи в град Варна. 
Той е роден в 9-ия месец със секцио поради седалищно предлежа-

ние. Всичко беше наред по време на бременността. След раждането аз 
лежах в Интензивно отделение и никой не ми казва нищо, не ми даде 
никаква информация за детето. Бебето ми не беше при мен както бебе-
тата на другите майки. В продължение на пет дни всички шикалкавеха 
и не ми даваха никаква информация. А в това време той бил в кувьоз. 
На петия ден ме качиха да го видя. Преди това дойде педиатърът, кой-
то ми каза: „Вие сте млада, можете да си имате второ детенце. Той е 
живо трупче. Оставете го, забравете го.“ Всъщност не можеха да му 
поставят диагноза.



10 години Сдружение „Дете и пространство“

28

Казаха ми, че на бебето ми е сложена сонда*, чрез която се храни, 
защото няма гълтателен и сукателен рефлекс. Бебето ми имаше най-
различни особености, които се наричат „малформациони стигми“, но 
всъщност тези особености нямаха име, то нямаше диагноза. Задържаха 
го в болницата, а мен ме изписаха на 5-ия ден. Трябваше да се направят 
генетични изследвания, за да се докаже, че е 100% момченце. След 10-ия 
ден позвъниха от АГ и казаха „Взимайте си го. Спасявайте се“. Детето 
беше със сонда. Ние не знаехме как да се грижим за бебе със сонда. Чрез 
наши познати бяхме насочени към ДМСГД. Не ни осигуриха линейка. 
Трябваше сами да намерим транспорт до Дома за нашето бебе. И така 
синът ни беше временно настанен тук, в ДМСГД, докато евентуално 
се постави диагноза. 

Пристигнахме късно следобед. Спомням си, че социалният работ-
ник, Гинка, беше останала да изчака детенцето, за да го приеме след 
работното си време. В АГ ни повтаряха всеки ден: „Вие защо идвате за 
това живо трупче“. Докато тук го виждах всеки ден. Беше два месеца 
на сонда. Аз на всеки 3 часа се мъчех да му давам биберон, за да засуче. 
Рехабилитаторката ми показа масажи, чрез които да се стимулира за-
сукването. Аз влизах през 3 часа при него, за да усеща майка си. Защото 
мислехме, че присъствието на мама може да отключи сукането. На вто-
рия месец прояде и махнаха сондата. През това време специалистите го 
водеха на прегледи, на скенер, на вътрешни – всички изследвания, които 
са налагаха, за да разберат какво му има. На втория месец го изписаха 
оттук. Защото прояде. И казаха, че останалите грижи можем да му ги 
даваме и у дома. Винаги беше спретнат и чистичък. Казаха, че трябва да 
заминем за София за поставяне на диагноза. Отидохме в „Генетиката“ в 
София, поставиха ни неофициално диагнозата синдром на Прадер-Вили. 
После, когато детето беше на 11 месеца, ни извикаха в София, защото 
бяха дошли италианци, които му взеха кръв и практически изследва-
нията бяха направени в Италия. Това беше през 2005 година. Тъкмо се 
прибрахме от София и д-р Джанкова позвъня на домашния телефон, за 
да се интересува за състоянието на детето. Имали такава практика. 
В София ми казаха, че трябва да започне рехабилитация. Д-р Джанкова 
ми каза, че при тях има рехабилитатори и кинезитерапевти и че ние 
можем да ползваме техните услуги. Започнахме да идваме на кинезите-
рапия. Дани беше и в дневния център тук. Пуснахме го на масова гради-
на, но не се получи. Постоянно ми се звънеше на обяд, че не иска да спи 
и притеснява другите. Обикалял, вдигал завеси, чаршафи… А той беше 

* Назо-гастрална сонда, чрез която детето се храни, като храната директно се 
излива в стомаха. (Бел. съст.)
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кротичък. Аз като отидех, всички деца спяха, а учителките отвън ми 
казват: току-що твоето дете заспа. Видях, че няма да се получат не-
щата. Подадох си документите за Центъра тук. Нито веднъж не са се 
оплаквали от детето ми. Тук се грижеха много по-добре за него. Имаше 
и диетичен режим.

Сега Даниел е в ІІІ клас. В момента идваме на логопед. В училище е с 
асистент. 

Когато детето ми е тук и за него се грижат специалистите от 
Дома, аз съм спокойна от психологическа гледна точка. Не мога никъде 
другаде, без да се тревожа.

Нина Маринова, майка на Кирил-Александър
Аз не съм лекар, не съм главен счетоводител, прост занаятчия съм.
Моят син вече не посещава това място, за мое огромно съжаление. 

Напуснахме в петък, защото вече сме първокласници.
Тези хора, които са решили, че това място е ненужно, нямат нищо 

между ушите. Това място тук не е дом за сираци. Когато се роди Сашо, 
те го отписаха в първата минута след раждането. Аз им обяснявам, че 
бебето е вяло и не мърда в корема ми. Те не ми обърнаха внимание, може 
би защото бяха почивни дни – събота и неделя, и то се роди с много 
увреж дания в понеделник поради липса на кислород.

Родих в Окръжна болница, после отидох в АГ. Единствените пом-
ръдвания в тялото на бебето бяха гърчовете. Дори не си отваряше очи-
те. Кървеше отвсякъде. Направи белодробен излив. В продължение на 
20 дни теглото му ту спадаше, ту се покачваше с 60 грама. Всеки ден 
на обяд се редяхме на опашка пред една врата, за да получим сведения за 
детето си. След дълго чакане вратата се отваряше и една жена казваше: 
„Кажете си номера на бебето“. Ние казвахме номера на бебето си и по-
лучавахме всеки път следния отговор: „Няма промяна, преживя нощта“.

След това в поредния ден отиваме в поредния 12-и час. Разбираме, че 
са преместили детето в ДМСГД – Виница, без да ни обяснят или уве-
домят. Една госпожа ми обяснява, че нямали кувьози, а нашето дете е 
безнадеждно и по-добре да освободи място за други, по-перспективни 
случаи. Препоръчват ни, като почине, да направим кремация.

Идваме тук в Дома, ревящи. Виждат ни едни хора, които започват 
да ни обясняват. За първи път да ни казват с думи какво се случва на 
нашето дете, какво му предстои. След 10-дневен престой ту, детето 
беше извадено от кувьоз, имаше 400 грама отгоре, нямаше сонда.

Идва Сашко в този дом, започват да се грижат за него. Ние в нача-
лото бяхме навън, но имахме право да идваме 2 пъти в седмицата за по 
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2-3 часа. В един момент се установява хидроцефалията, епилепсията. В 
продължение на 5 месеца обикаляме целия град и всички неврохирурзи му 
дават 2-3 месеца живот само. После пак оттук ми дават координати 
(междувременно му се правеха всякакви изследвания) на доцент от София. 
Той видя първо само снимките. Каза, че има 50% шанс поставянето на 
клапа да бъде успешно. Бебето седеше тук, защото не можех да овладявам 
гърчовете. В София му сложиха клапа, след което си го прибрахме вкъщи.

От Отдела за закрила на детето ни дадоха възможност да ползваме 
кинезитерапия по 10 дни в месеца. Това беше крайно недостатъчно за де-
тето ни, което се нуждаеше от ежедневна работа с кинезитерапевт. В 
противен случай веднага дърпаше назад и загубваше придобития напредък.

За да се осигури специализирана работа с дете с увреждане, са нужни 
една камара пари. При наличието на дете с някакъв проблем задължи-
телно единият родител си остава вкъщи, за да се грижи за него.

Синът ни беше на малко под 2 години, когато започна да посеща-
ва Дневния център за деца с увреждания в ДМСГД. Тогава забременях с 
второто ни дете, дъщеря ми. Сашко започна да посещава Дневния цен-
тър. Тук, след като имаше всекидневна кинезитерапия и работа с психо-
лог, логопед, той проходи, прояде, просто стана човек от едно отписано 
парче месо, за да може сега да тръгне в първи клас. Искрено съжалявам, 
че този дом има ограничение на възрастта до 3 години. Безкрайно ми е 
мъчно, че на 7 години децата трябва да престанат да ползват услугите, 
които се предоставят тук. Например залата за хидротерапия никъде 
я няма. А децата не само се повлияват добре, но изпитват истинско 
удоволствие. За едно дете, което изпитва и е изпитвало толкова много 
болка, това е изключително важно. 

Ако някой иска акъл от мен, първо капацитетът на Дневния център 
в ДМСГД трябва да бъде увеличен. Трябва да има образователна услуга, 
защо не. Защо да няма тази услуга, която д-р Джанкова се опитва да на-
прави: временната грижа. Елементарни, ежедневни неща, които са преч-
ка за всички. Сега моят син отива в училището за незрящи в Аспарухово, 
защото само там има специалисти, които могат да работят с дете с 
проблеми като неговите. Гордеем се, че ще бъде ученик. 

За ДМСГД мога да кажа следното: тези хора тук са му първото се-
мейство. Аз съм някаква друга жена, която се е появила после. Той дава 
негови си имена на тези хора и ги търси постоянно.

Разказите на тези родители показват, че ранната интервенция е 
подход. Тя започва със съобщаването на увреждането, което има детето, 
и с първите думи, които майката чува за него още в родилния дом. Пси-
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хологическата и емоционална подкрепа на родителите непосредствено 
след раждането улесняват приемането на различието на детето и под-
помагат отглеждането му в семейна среда. Особено важа е своевремен-
ната здравна ранна интервенция, която започва от информирането на 
родителите, преминава през тяхното придружаване и грижи за детето 
до момента на изясняване на диагнозата и след това в предоставяне на 
специализирани медицински и рехабилитационни услуги.

Необходимо е да се окаже гостоприемство на въпросите, страхове-
те, вълненията и съмненията на членовете на семейството. Заедно с 
тях професионалистите могат да изработят едно ново знание за дете-
то, което позволява на родителите да приемат различието на детето 
като уникална черта и да се справят със своя шок и объркани чувства.
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Съвременните маски  
на психичното страдание и процесът на 

деинституционализация
Д-р Биляна Мечкунова*,  

Весела Банова**, Теодора Павлова***

РЕЗЮМЕ

България, която е член на Европейския съюз, се вписва решително в 
една политика на деинституционализация на грижите за деца. Налице е 
процес на закриване на специализираните институции и заместването 
им със съвременни социални и интегрирани услуги за деца и семейства. 
Поради тази причина най-често първи социалните работници се сблъск-
ват с предизвикателството, пред което ги изправя срещата с психично-
то страдание на децата и юношите, живеещи или напускащи институ-
циите. То отдавна не изглежда като тъгата в очите на сираците, ос-
танали сами и поверени на грижата на държавата. Срещаме се с деца и 
юноши, които са етикетирани или като умствено изостанали, или като 
делинквентни. Делинквентността е една от съвременните маски на пси-
хичното страдание не само при децата и младежите от системата на 
институционална грижа, но при юношите въобще.

* Д-р Биляна Мечкунова е детски психиатър, ръководител на Детско-юношески 
център за психично здраве в Русе, председател на клона на сдружение „Дете и прос-
транство“ в Русе, член на УС на Българското общество за лаканианска психоана-
лиза и член на Новата лаканианска школа, председател на Българската асоциация 
по детска психиатрия. (Бел. съст.)
** Весела Банова е психоаналитик и клиничен психолог, член е на сдружение „Дете и 
пространство“ и работи в него; доктор по социология, председател на Българското 
общество за лаканианска психоанализа, председател на Националната мрежа за де-
цата, зам.-председател на Българската асоциация по психотерапия. (Бел. съст.)
*** Теодора Павлова е клиничен психолог, член на сдружение „Дете и пространство“, 
член на УС на Българското общество за лаканианска психоанализа и на Новатато 
лаканианска школа. (Бел. съст.)
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В България има Закон за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни, създаден през 50-те години на миналия век, 
според който продължават да се налагат т.нар. възпитателни мерки на 
малолетни и непълнолетни, квалифицирани като извършители на про-
тивообществени прояви. Една от тези възпитателни мерки е настаня-
ването в социално-педагогически интернат (СПИ) за определен период 
от време, през който детето или младежът изтърпява наложената му 
възпитателна мярка.

Екип на Сдружение „Дете и пространство“ се срещна с част от 
тези деца и младежи в рамките на проект на УНИЦЕФ. Целта на тази 
среща бе изготвянето на индивидуални специализирани оценки на децата 
и младежите с прояви на психично страдание и предоставяне на първи 
анализи и насоки за работа. Тази мащабна сама по себе си задача се из-
върши на два етапа: 

1) Провеждане на скрининг за установяване на психично страда-
ние при децата и младежите, настанени в две СПИ в Сливенски и Ям-
болски регион, както и на децата и младежите в риск, насочени към 
системата за закрила на детето и местните комисии за борба с про-
тивообществени прояви на малолетни и непълнолетни и деца в регион 
Сливен. Скринингът бе извършен от екип от двама клинични психолози 
посредством проучване на наличната документация, свързана с истори-
ята на детето/младежа, и интервюта с персонала и различните парт-
ньори, които придружават децата и младежите с противообществени 
прояви в двете институции. Тези интервюта се проведоха посредством 
предварително подготвени от експерти на сдружението индикатори за 
психично страдание. 

2) Провеждане на специализирана оценка – интервю, с всяко едно 
от насочените деца/младежи, чиято обща цел е изследване на природата 
на психичното страдание и изготвяне на първоначални препоръки и насо-
ки както за индивидуална работа, така и за цялостното им придружава-
не в институцията и извън нея. Специализираната оценка бе извършена 
от екип от детски психиатър, педиатър и клинични психолози. 
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Какво се крие зад маската  
на „противообществените прояви“?

Я. е изключително чувствителен към погледа и гласа, не понася ди-
ректна комуникация, като и най-малката проява на внимание му идва в 
повече и отключва агресия или самонараняване – чупи, тръшка, удря и 
блъска деца и възрастни при забележка, при обида, когато няма цигари и 
много често без конкретна причина; когато е напрегнат, си хапе ръцете.

Х. има пристъпи на задух в ситуации, в които се чувства конфронти-
ран; от време на време дере ръцете си с остри предмети; след операция 
маха превръзките и разчопля раната; поставя се в позицията на жертва 
и обект на насилие от другите.

В моменти на гняв К. си блъска главата в стената.
При И. се наблюдава силна тревога, свързана с присъствието на дру-

гия, склонност за бързо преминаване към действие, отказ да говори за 
майка си и семейството си (сякаш няма тъга, няма идея какво точно се е 
случило), трудно поддържа и създава връзки...

Л. проявява симптоми на психично страдание и много от действията 
му са изненадващи и необясними за възрастните. Той много често плаче 
за семейството си, не сменя блузата, с която е облечен, защото твърди, 
че това е майка му („носи я денем и нощем и не позволява да я изперат“), 
често планира бягства от институцията и отива при майка си, като по 
време на тези бягства извършва множество кражби. Кражби извършва 
и в институцията и постоянно е наказван да полага общественополезен 
труд. Той описва подробно и буквално нарушенията, които прави и оста-
вя впечатление, че не субективизира действията си.

Н. се усамотява и може да стои цял ден сам до радиатора. Непрекъс-
нато си слага качулката, не се включва в груповите дейности. Присъст-
вието на други деца го разстройва – „в час е раздразнителен, вербално 
агресивен, не може да остане седнал за повече от 15 минути“. Учителят е 
забелязал обаче, че „чува повече, когато не му говорят директно на него“.

Тези няколко примера са само малка част от това, което се крие зад 
маската на поведенията, определени от социалната и правната систе-
ми като „противообществени прояви“ и „делинквентност“, с които се 
срещнахме в рамките на проекта. Те всъщност разкриват ужас и са бе-
лег на страдание, което е неназовимо, което се изплъзва на езика, на сим-
воличното, на смисъла и на логиката. Но което следва една собствена 
логика – загадъчна, объркваща логика... И най-вероятно това е причина-
та то често да не бъде разпознавано като такова, а да бъде „обличано“ 
с различни думи и етикети, за него да се търсят общовалидни работещи 
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модели за възпитание и превъзпитание, коригиране, нормализиране... Не 
такава е позицията на психоанализата! Не тази терминология използва 
тя! На мястото на „дефицит“ и „нарушение“ тя говори за симптом, спе-
цифичен за всеки един от нас. Тоест ориентираната от психоаналитич-
ното учение клинична работа не търси прилагането на един работещ 
априори модел на работа, а се опитва да разбере каква е функцията на 
този симптом за всеки един поотделно.

Какво разбираме под „симптом“ и „психично страдание“? 
Психичното страдание далеч не може да бъде сведено до мозъчно за-

боляване или до молекулярно нарушение. Още по-малко то е плод на про-
вал в поведението, което е податливо на ортопедична дресура на духа. 
Въпросът е по-комплексен, защото ние сме говорещи същества, което 
има невероятни последици...* 

В този смисъл ние не разглеждаме психичното страдание и симпто-
ма в техния чисто медицински аспект, тоест като знак за нарушение 
на соматичните и/или психичните функции, а като защита, изобрете-
ние на субекта и опит за лечение на нещо непоносимо. Тази гледна точка 
и това разграничение ни се струват основополагащи за определяне на 
проявите на психично страдание, които не се ограничават в една общо-
валидна дефиниция, а взимат предвид специфичната връзка, която всеки 
един си изгражда със средата, която го заобикаля, и със себе си. Става 
въпрос за поведението, действията, речта, особеностите, които са в 
основата на тази специфична връзка и които повече или по-малко изпра-
вят субекта пред затруднения и задънена улица във връзката с други-
те, но които същевременно са и отговор на страдание, което не може 
да бъде изказано освен в реалното, тоест чрез тялото и посредством 
преминаване към действие (агресия, автоагресия, делинквентни прояви, 
бягства, пристрастявания...). 

Именно това разбиране бе основният ни ориентир на работа както 
в подготовката и изпълнението на проекта, така и в обобщения анализ 
от срещите ни с децата и младежите, настанени в СПИ.

Какво научихме от срещата с децата  
и младежите „в конфликт със закона“?

Най-първото и основно наблюдение е, че при абсолютно всички от 
преминалите специализирана оценка деца и младежи социалните връзки 
са нарушени и това е свързано със семейството. 

* Монрибо, Патрик. Какво е психоанализа? // Тревогата и бащата. Издание на 
Групата на Фройдистко поле в България, София, 2009, с. 23. 
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Съвременното семейство все повече измества традиционното, 
което не е изчезнало, но е „загубило своята хегемония“ и е „само един 
от възможните договори“, подходящи за създаване на семейство сред 
безкрайното многообразие от съществуващи възможности, които не 
са йерархично подредени. „Двойки в съжителство, семейства с един ро-
дител, семейства, в които партньорите имат деца от предишни брако-
ве, „не са вече изключение, а точно обратното (Кароз, Гил. Модерното 
семейство – публикация на интернет страницата на ICLO-NLS).“ Про-
блемът обаче не е в разнообразието на формите на съвременното семей-
ство, а в невъзможността на родителите или на техните заместници 
да изпълняват майчината и бащината функция, без които едно дете 
не може да намери опорни точки, за да изгради себе си като автономна 
личност. Независимо че позовавайки се на известния френски психоа-
налитик Жак Лакан, използваме думи като „опустошение“, когато се 
отнасяме към патологиите на съвременното семейство, за нас тези 
типове феномени, като изражения на настоящото недоволство в циви-
лизацията, са обект на изследване. От една страна, не е възможно да се 
върне обратно колелото и да се възстанови авторитетът на бащата, 
характерен за патриархалното семейство. От друга страна, не можем 
да останем безразлични по отношение на тези феномени. Ние не вярва-
ме, че несъзнаваното е независимо и непроницаемо към обществените 
феномени. Следователно се опитваме да наблюдаваме тези събития, да 
ги изучаваме не за да ги подкрепяме или да им се противопоставяме по 
един генерализиран начин, а за да определяме позицията си спрямо тях по 
отношение на всеки случай, който клиничната ни практика представя.

Всяка от срещите ни с децата и юношите от СПИ, в които ги срещ-
нахме, за да установим дали проблемите в поведението им се дължат на 
психично страдание и какви адекватни отговори възрастните могат 
да им предоставят, изпълват със съдържание формулировката „пато-
логии“, свързани със съвременното семейство.

Тези деца или са били изоставени от родителите си, или е трябвало 
да се справят с един близък възрастен, който вместо да дава сигурност, 
е капризен, а неговото присъствие и желание са непредвидими и по-лошо 
дори, повечето изследвани деца са били обект на физическо и сексуално 
насилие, на неглижиране. Виждаме, че голяма част от децата, настане-
ни в СПИ, идват или от различни домове в страната (обикновено преди 
да бъдат настанени, те са сменяли много и различни институции), или 
от семейства в крайна бедност, с неясни правила и структура, често 
отпаднали от социалната, образователната и здравната система. Не 
са редки случаите на свидетелства за екстремно психично страдание у 
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родителите, което или остава за общността и институциите нераз-
познато, или по никакъв начин не е посрещнато адекватно. Премина-
ването на ранното детство в хаос и липса на стабилни опори в семей-
ството водят до това, че децата не разпознават своето място в него, 
нямат стабилни координати, които да ги ориентират в установения 
в човешкото общество ред и в неговите правила. Има деца, които не 
се разполагат добре в собственото си тяло и в езика, който говорят. 
Не може да се очаква, че при тези обстоятелства те биха могли да пое-
мат отговорност за това, което правят, и за това, което казват. Чес-
ти прояви на тази обърканост са липсата на ориентация във времето, 
пространството, хронологията на събитията от личната история или 
липса на идея за лична история. Необходима е предшестваща работа на 
равнището на тялото и езика, която да направи възможна всякаква дру-
га работа – корективна, възпитателна, педагогическа.

Можем ли да приемем, че това е единствената причина, поради коя-
то тези деца са с наложена възпитателна или наказателна мярка? Как 
да подходим спрямо това – трябва ли връзката с родителите да се пре-
късва, или обратно, да се стимулира и подкрепя? А как да говорим с де-
цата за тяхната собствена история? 

„Все чуваме, че ние не сме виновни, родителите ни са виновни, ако 
не бяха ни оставили, ако бяха ни възпитавали... – казва едно от децата, 
настанено в СПИ, и допълва: – На мен най-болното ми място е да говоря 
за родителите ми...“ 

Тези думи ни показват колко трудни и разнопосочни биха могли да 
бъдат отговорите на тези въпроси. Зад всички тях в действителност 
стои един-единствен въпрос – „Кой съм аз и какво иска другият от 
мен?“ Изваден от своя философски контекст, той всъщност би могъл 
да ни насочи и да ориентира работата ни!

На първо място, той предполага, че отговорът на всеки субект е 
уникален, не се вписва в нито един идеал или общовалиден модел на ра-
бота. 

Липсата на общовалиден модел обаче не означава липса на позиция 
от страна на различните професионалисти и възрастни, придружаващи 
и грижещи се за детето. 
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Мястото на институцията  
и на алтернативните на институцията услуги 

1) Нарушена социална връзка
Когато символичните функции на майката и на бащата не работят, 

детето се оказва без отправни точки, без възможност да се определи, 
неговите идентификационни опори и символичен свят са крехки и не-
сигурни. При всички деца и младежи забелязваме, че именно срещата и 
връзките с другите са изключително близки и понякога дори идентични 
с тези, с които са се сблъскали в семействата си. Клиничният ни опит 
показва обаче, че за да приеме детето или юношата нашето присъствие, 
за да ни покаже начините, по които бихме могли да го придружаваме в 
изграждането на една по-успокояваща връзка, ние трябва да приемем и 
зачитаме неговия свят. В този смисъл на въпроса, трябва ли, или не да 
подкрепим връзката с родителите, отговор ни дава самото дете. По-
ставя се въпросът обаче, как да разчитаме този отговор? 

Много често сме изправени пред голямо затруднение в тази посока, 
защото забелязваме, че при по-голямата част от децата субективна-
та реалност се разминава от социалната, от една страна, а от друга, 
начинът, по който те говорят за родителите и за важните хора в своя 
живот, не е еднозначен, като често дори е и противоречив. Забелязваме, 
че пред отсъствието или непостоянството на другия (възрастния, кой-
то в дадения момент е привилегирован за детето) детето или изгражда 
един идеализиран образ („аз най обичам лятото, защото отивам на море 
с майка ми. Едно хубаво се плува. Има пясък, чадъри, спя си, плискаме се 
с водата. Много хубаво ми става, като плувам. Най-добре ми е с майка 
ми“, казва момиче, за което е отбелязано, че майката не се грижи за него 
и е настанено в институция в ранна детска възраст) или тотално го 
отхвърля („Р. не говори за баща си и го нарича „оня“), а понякога и две-
те едновременно. В много от оценките забелязваме, че именно тези фе-
номени поставят персонала пред голямо предизвикателство – един от 
най-често срещаните мотиви за бягство е желанието да се върнат при 
семействата си, които обаче или липсват и са с неясни координати, или 
не се интересуват, което от своя страна изправя детето/младежа пред 
още по-голяма празнина и страдание. 

Специализираните оценки също показват, че и в двете СПИ един от 
основните страхове и притеснения на децата е свързан с важна фигура 
от тяхното семейство, която поддържа с тях връзка, застрашена от 
прекъсване или прекъсната. Идеализацията/отхвърлянето много често 
са съчетани и с въображаеми конструкции, които изискват специфично 
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позициониране на възрастните – от една страна, подобна въображаема 
конструкция (относно семейството, произхода и т.н.) не трябва да се 
отхвърля и е необходимо е да се осигури форма на работа, която да поз-
волява на всяко дете да говори за тях  и да подрежда афективния си и 
релационен опит, но от друга, тя не трябва да се натоварва с повече 
смисъл и да се подхранва. Тоест въпросът не е да осъждаме вярно ли е, 
или не това, което детето ни казва, а да държим сметка за начина, по 
който то говори за връзката си с другите. Неговите думи са компасът, 
който ще ни води в търсенето на начини за изграждане на по-успокоява-
щи връзки и отношения. Ролята на придружаващия не е да „замества“, 
а да „измества“ – той не замества родителите, а предоставя възмож-
ност детето да се свърже със символичното и с езика, да се измести от 
мястото на обект (изоставен, неглижиран, малтретиран...) и да заеме 
позицията на субект. Субект, който носи отговорност за своето по-
ведение и постъпки. Тоест „Ти не си виновен“ не означава, че „ти не си 
отговорен“. 

2) Престъпление или психично страдание?
Често срещано наблюдение в психоаналитичната литература е, 

че дребното делинквентно поведение понякога стабилизира субекта и 
предотвратява отключването на „голяма психоза“. В оценките често 
забелязваме, че единственото „сигурно и постоянно нещо в живота на 
даден младеж са били кражбите“. Подобна констатация не означава, че 
това поведение трябва да се подкрепя, но тя ни дава ясна индикация, че 
не всяко делинквентно поведение трябва да се разбира като „умишлено 
престъпление“. Изготвянето на поведенческите индикатори за психич-
но страдание следват именно това разбиране. Терминът, който използ-
ваме, не е престъпление, а преминаване към действие. 

Какво означава това?
Много деца и младежи изпитват трудност да приемат дадено пове-

дение като свое. Известният психоаналитик Жак Лакан описва този 
феномен като излизане извън сцената, изгонване на субекта от сцена-
та, върху която се е движил дотогава. В тези действия поведението 
на субекта преминава под „диктата на заповеди“, на които той става 
изпълнител – агресия и насилие, безпричинни „престъпления“, опити за 
самоубийство, бягства, самонараняване, пристрастяване. Преминаване-
то към действие има две основни характеристики – по един или друг 
начин тялото винаги участва в него и то идва в отговор на едно усе-
щане за безизходица, в което думите не вършат работа (в този смисъл 
приемаме, че обидните думи и псувните имат статута на опит да се 
избегне преминаването към действие и бихме могли да ги приемем като 
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ориентир на работа). „Когато човек чувства заплаха за съществува-
нето си, той се хвърля напред с цената на живота си или с цената на 
нечий друг живот“, казва Даниел Роа в статията си „Предприеманите 
действия“ (Да научим езика на детето, София, 2009, с. 24). Тоест агре-
сивността се отключва в моментите, в които субектът чувства, че 
другият заема мястото му или че той няма думи, за да намери мястото 
си, за да преведе в думи кой е или това, което изпитва в тялото си. 
Подобни ситуации забелязваме в много от дадените по-горе примери, в 
които детето/младежът приема отказа на другия (да му даде нещо, да 
го пусне някъде и др.) като насочен към неговото същество, като воля 
на другия да му навреди. 

3) Адекватният подход на възрастните
На първо място трябва да отбележим, че никакви санкции или нака-

зания нямат влияние, дори напротив, те се изживяват като несправед-
ливи. Директното говорене за агресивността също би могло да усили 
тези поведения, но това не означава тя да се пренебрегва. Ролята на въз-
растния е да отдава особено внимание на отключващите обстоятел-
ства и да намери начин да създаде изместване, позволяващо на субекта 
да излезе от задънената улица, „да се откопчи от директната схватка 
с изпитвания ужас... Тогава субектът вече ще може да каже какво се е 
разиграло за него в тези моменти на агресивност“ (Лакаде, Филип. Ди-
ферeнциална клиника на агресивността. // Да научим езика на детето, 
София, 2009, с. 35). 

Институцията и/или възрастните, които работят с детето, са 
тези, които предоставят на детето една нова и различна сцена, на коя-
то то да може да се определи, да намери своите идентификационни точ-
ки. Да се каже НЕ на преминаването към действие и агресивността, 
е възможно само ако преди това е казано ДА на самото същество на 
субекта, на неговото присъствие, на неговите отговори и изобретения. 
Всяка една среща с добронамерен и просветен възрастен, независимо 
дали е лекар, учител, възпитател, социален работник или друг, може да 
позволи да се случи това за детето и да даде нова посока на живота му.
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Силата на езика
Доника Боримечкова-Балабанова*

В тази статия искам да споделя опита, впечатленията и убежде-
нията си около феномена на езика и неговата сила. За целта описвам в 
кратки резюмета три изключително показателни ситуации, в които 
ясно може да се види как езикът, използван намясто, думата, казана на 
конкретния субект, имат изумително въздействие върху три деца, за 
които избирам да разкажа. В тези ситуации въздействието е на физиче-
ско, видимо за просто око равнище. Реакциите настъпват толкова не-
посредствено след съприкосновението с езика, че е невъзможно дори за 
скептик да подложи на съмнение връзката им с изказаното. 

МОМЧЕТО, КОЕТО ИСКАШЕ МАЙКА СИ 

Момченце на 2 години и 8 месеца има хронични проблеми със запек. 
Проблемите започват още от третия ден след раждането му. Родите-
лите са опитали всичко възможно – от традиционни медикаменти, през 
хомеопатия, масажи, хранителни режими и какво ли не още. Проблемът 
се решава само временно. Детето има проблеми и с регулиране на нощно-
то задържане както на фекалии, така и на урина. Стига се до ситуация, 
в която момчето дефектира единствено през нощта, в дълбок сън. Има 
затруднения и в проговарянето. 

Извън тези теми момченцето е изключително живо, любопитно, 
обичливо и лъчезарно дете. Силно привързано е към майка си и по-голе-
мия си брат. 

Тревогата на майката около проблемите с изхожданията силно ес-
калира около тръгването на детето на детска градина. Следва абсолю-
тен бойкот от страна на детето за ходене до тоалетна. След няколко 
безсънни нощи и доста силно напрежение в семейството детето се съ-

* Доника Балабанова е психолог, работи в сдружение „Дете и пространство“, пре-
ди това е работила като предучилищен педагог, член е на Българското общество 
за лаканианска психоанализа. (Бел. съст.)
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бужда в 4.30 ч. сутринта. Влита в спалнята на родителите си с кря-
съци „Искам майка си!“. Майката реагира по един особен начин. Тя чува 
детето. И го чува истински. Разбира вика му като „Искам да си ми май-
ка“ и отговаря. Без гняв и упрек за ранния час на събуждане тя казва на 
детето: „Аз съм ти майка. Нямам друг избор. Аз съм те родила. Аз съм 
ти майка, а ти си мое дете.“ След 30 минути детето доброволно оти-
ва до тоалетна. Без скандали, плач и драма. Оттогава няма проблеми и 
тоалетни инциденти. 

В този случай ясно се вижда нуждата на детето да чуе майка си, 
която потвърждава, че му е майка. Интересен е въпросът, защо това 
дете е започнало толкова рано проблемите със запека? Ако останем в 
светлината на заглавието на статията „Силата на езика“, то можем 
да се позовем на друга реплика на тази майка по време на раждането на 
детето. Тя е казала: „Докторе, това е същото като предишното!“ Май-
ката е искала дъщеря и без да иска, е означила сина си с една несигурност 
около това, дали той е истински нейно дете, дали тя е истински негова 
майка. Това не му е дало възможност да отдели нещо от себе си и да го 
принесе в дар на майката. Просто защото тази майка е била несигурна. 
След силната заявка на детето за желанието му тя да му бъде майка за 
щастие, тя го чува. Дава му ясен знак и дума за това, че тя е неговата 
майка и не би било възможно друго. Означава го като свой син. Това дава 
възможност на детето да се впише в символичния порядък и да се избави 
от болезнения симптом на тялото. 

ВТОРА КОЖА СРЕЩУ МАЙКАТА 

Следващата ситуация е с участието на момче на 5 години. Про-
блемите му започват на около 2-годишна възраст, близо 6 месеца след 
постъпването му в детска ясла. Оплакванията се изразяват в остър, 
силно дразнещ обрив, обхващащ целите стъпала на детето и глезени-
те. Поставяни са различни диагнози – алергия, контактен дерматит, 
атопичен дерматит и пр. В крайна сметка лекарите се спират на 
една – невродерматит. Правени са множество курсове на лечение с 
кортикостероидни кремове, противоалергични препарати и хомеопа-
тия. Симптомите на детето не се повлияват особено от леченията. 
Обострят се и отшумяват неочаквано. Прави впечатление, че се по-
явяват при някакъв вид промяна, при пътувания, при по– емоционални 
събития. 

След дълга лятна почивка, прекарана само с майката и по-малкия 
брат, симптомите се влошават. Обривите покриват целите крачета 
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на детето. Следва нов курс лечение с кортикостероиди и противоалер-
гични препарати. Състоянието на детето изглежда овладяно. 

Така е, до момента, в който бащата настоява да изпрати сина си 
на село с родителите си. Следва бурно противопоставяне от страна на 
майката. Доводите ѝ са, че братята не трябва да се делят, че там (на 
село) има гадни кучета, че няма лекар и аптека и ако детето се разбо-
лее... В крайна сметка бащата взема превес и детето заминава на село. 
Връща се след 3 дни. Изключително щастлив и доволен. Разказва на 
всички колко хубаво е било, но се старае майката да не чува. На нея раз-
казва, че му е било скучно, че му е липсвала, как не е харесал кучетата... 
И отново е с обрив по крачетата. Родителите овладяват състоянието 
както дотогава. 

След месец решават да заминат цялото семейство за въпросното 
село. Обривът на детето се появява моментално, в рамките на 3-4 часа. 
Майката най– накрая разпознава страданието на детето си. Забеляз-
ва, че явно се случва нещо около заминаването за това село. След дълъг 
разговор със сина си тя най-после разбира, че детето се страхува от 
разликата в мненията им. Момчето не смее да има различно от майка 
си мнение. Не иска да я дразни и ядосва, като харесва различни от нея 
неща. Майката отговаря: „Разбрах,  че се притесняваш дали това, което 
правиш и харесваш, ще се хареса на мен. Но ние сме различни хора. Не е 
нужно да харесваме едни и същи неща. Всеки има право да прави каквото 
му харесва. Не е задължително и майка му да го харесва.“ На другата 
сутрин обривите вече ги няма. От 2 години не са се появявали. 

Случаят е много показателен за едно трудно пуснато от майка си 
дете (все още не е сигурно дали майката го е пуснала изцяло, но поне му е 
дала някаква свобода). Желанието на майката да предпази и задържи де-
тето си е толкова силно, че тя не му дава възможност да се отдели от 
нея. Той е роден, но оставащ си в утробата. Обривите показват точно 
това. Обривът е „втора кожа“, чрез която момчето се опитва да поста-
ви граница между себе си и майката. Когато тя успява да разчете знаци-
те и ясно да постави граница между своето тяло и тялото на детето, 
той вече няма нужда от симптома. Няма нужда да поставя граница, тъй 
като тя вече е изразена ясно чрез думите на майката. Интересен еле-
мент в случая е ролята на бащата, който изключително деликатно, но 
твърдо поставя разделянето между майката и детето. Именно това 
му действие дава възможност на майката да осъзнае връзката между 
самата себе си и симптома на детето си. Именно това установяване на 
дистанция дава възможност на детето да усети, че има право на собст-
вени усещания извън връзката с майката. 
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БЕБЕТО, КОЕТО ЗАПОЧНА ДА ЯДЕ 

Последната от избраните ситуации се разиграва в родилен дом. Ще 
се разпростра малко повече от предишните, тъй като е необходимо да 
се отдаде дължимото на самото място, в което се случва ситуацията. 

Родилните отделения в България все още пазят конвейрния си вид. Бъ-
дещите майки влизат в тях със своите страхове и надежди, чакащи раж-
дането на децата си. Посрещат ги с ред неприятни и в повечето случаи 
абсолютно излишни манипулации като клизми, бръснене и т.н. Отноше-
нието на по-голямата част от персонала също е често ненужно грубо –  
ако пищиш и викаш от болка, си лигла, ако откажеш упойка, си невежа. 
Веднага след раждането ти вземат детето, защото „майката трябва да 
се успокои и да отпочине“, а когато имаш нужда от подкрепа и помощ при 
започване на кърменето например, изведнъж ставаш незаинтересована 
майка, защото не знаеш или не можеш да нахраниш детето си. 

За щастие, все повече родилни отделения и неонатологии променят 
кошмарния си облик. Бавно и с усилие, но все пак промяната се случва. АГ-
отделението, което е сцена на случката, е с добра репутация, отлични 
битови условия и на пръв поглед много отзивчив персонал. Всичко се 
оказа така както изглежда – добре. С изключение на зле прикритата 
умора у сестрите и лекарите, с изключение на невъзможността на тези 
мили хора да погледнат на младите майки и на децата им извън погледа 
на бялата престилка. Майките са обикновено „лиглички“, а бебоците 
са неща, които трябва да се нахранят и повият. За щастие моята роля 
като подкрепяща е изключително неформална и аз успях да си намеря 
място и в двата лагера – медицинския персонал ме прие с отворени обя-
тия като човек, който може да помогне в комуникацията им с пациент-
ките, а самите майки видяха грижещ се човек без бяла престилка. 

Така станах свидетел на една уникална и изключително удовлетво-
ряваща за мен ситуация. Една сутрин отидох както всеки път усмих-
ната и щастлива, че съм там. На вратата ме посрещна сестра, която 
винаги беше лъчезарна, но този ден правеше изключение. Каза ми само: 
„В 204-та стая има един хипопотам, който не иска да си погледне дете-
то от 2 дни.“ Отговорих ѝ, че отивам. 

Оказа се, че майката е на 40 години, детето е първо, родила е със 
секцио. Беше толкова паникьосана и уплашена, че няма да може да си на-
храни детето. Казваше ми: „Не знам как. Той не иска да яде! Слагам го, но 
той се върти на другата страна!“ Попитах я как се казва бебето. Каза 
ми, че името му е Калоян. С риск да ме помисли за луда, се обърнах към 
бебето: „Калояне, хайде ставай. Време е да ядеш.“ Спящото момченце се 
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събуди с най-прекрасната беззъба бебешка усмивка на света. Помогнах 
на майката да го вземе и да го сложи на гърдата си. Малкият започна да 
се храни, все едно досега не е имал никакъв проблем.

В този случай се вижда как страхът и несигурността на майката 
блокират и детето ѝ. Тя е толкова уплашена от това, че не може да 
храни, че бебето прави точно каквото се очаква от него – не се храни. В 
гласа на непознатата жена (аз), която говори на него, на Калоян, детето 
чува различен контекст на ситуацията. Не само че може да се храни, 
но и трябва. Активира се отговорност към собственото му оцеляване. 
Той вече не е външна част на майката, принудена да понася ужаса ѝ, а е 
Калоян, който трябва да яде, защото е жив. 
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Ролята на подкрепа  
за социалните работници

Даниела Градева*,  
Нуртен Джевджетова**, Венета Стоянова***

Текстът описва работата по случая на една млада жена, която ста-
ва клиент на Семейно-консултативен център в момент на криза в живо-
та си. Срещите на екипа на Центъра в дома на жената, внимателното 
и деликатно присъствие и предлагането на помощ показват как посте-
пенно се отваря място за страданието, в което то може да се разполо-
жи и да бъде удържано. С много такт социалните работници следват 
потребностите на семейството и го придружават в извървяването на 
пътя за намиране на смисъл за преживяното. Супервзизията, която е 
осъществена навреме, се явява компасът, който дава нужната посока 
и прави възможно създаването на връзка на доверие между екипа и се-
мейството.

По време на мобилен обход в ромска общност се срещнахме за първи 
път с Ширин – красива жена на 23 години. Беше седнала на земята пред 
бащината си къща. Игнорира ни, не отговаряше на зададените въпроси: 
„Как се казваш?“, „Има ли някой вкъщи?“, „Сама ли живееш?“, те оста-
ваха „висящи“ в пространство. Оглеждаше ни последователно, фокуси-
раше погледа си върху части от телата ни, очи, крака, ръце, и след това 
извръщаше поглед. След няколко минути от къщата излезе млад мъж, 
който се оказа неин брат и сподели, че жената е „нервноболна, не говори 
с хората и има ТЕЛК решение“.

Семейството на Шерин се състоеше от майка, баща и брат – имен-
но с него разговаряхме. „Майка ми също не е добре“, сподели момчето. 

* Даниела Градева е психолог в Семейно-консултативен център в град Нови пазар, 
създаден по проекта на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете“. (Бел. съст.)
** Нуртен Джевджетова е медицинска сестра в същия център. (Бел. съст.)
*** Венета Стоянова е социален работник в същия център. (Бел. съст.)



10 години Сдружение „Дете и пространство“

50

Препитанието на семейството търсят и осигуряват бащата и синът. 
Поради непостоянен доход те получават месечни помощи.

Тази първа среща ни даде толкова информация, която обсъдихме на 
екипна среща. Включените дейности в Плана за подкрепа обхващаха мо-
билна работа и наблюдение на семейството в определена времева пери-
одичност.

След няколко месеца при едно от нашите посещения се оказа, че Ши-
рин е бременна. Запознахме се с бащата на младата жена, обяснихме кои 
сме ние и споделихме нашите възможности за подкрепа. Бащата е за-
грижен от поведението на Ширин, която е агресивна към себе си и към 
останалите. „Когато си пие лекарствата, е добре, но невинаги го прави“. 
От документа, издаден от ТЕЛК, имахме информация за диагнозата на 
Ширин, поставена от психиатър, а именно „параноидна шизофрения, ха-
люцинаторен синдром в олигофренна личност“.

Ширин беше омъжена и бременна в 6-ия месец. Бременността ѝ е 
проследена от АГ-специалист в гр. Шумен, към когото е насочена от 
специалисти от психодиспансера, в чиито регистри е вписана. В 9-ия 
месец от бременността ѝ отново се видяхме. Очевидно Ширин продъл-
жаваше да предпочита да стои седнала на камък пред къщата и сама.

Раждането

Следващата ни среща с Ширин бе след раждането, когато вече май-
ката и бебето бяха у дома. За раждането разказват всички от семей-
ството ѝ, правят го вкупом, хаотично, без да дават конкретна инфор-
мация – лекари, линейка, болка. Говори се около самото събитие. Силен 
уплах прозира в думите им. Изглежда че процесът на раждане е започ-
нал, без самата Ширин да осъзнава какво се случва с нея. В родилното 
отделение тя не е откликвала на насоките на дежурния екип в родил-
ната зала, не е съдействала за самия родилен акт – напъване, дишане в 
определени интервали; буйствала е.

Ширин не е можела да си обясни какво се случва с тялото ѝ, откъде 
идва разкъсващата болка и какво искат да направят с нея всички тези 
непознати хора в зелени облекла, в непозната и застрашаваща обста-
новка. Наложило се е бебето да бъде подложено на манипулация с фор-
цепс и като следвстие то получава голям хематом от едната страна на 
главата. Според разказаното от баща ѝ след раждането я изолират сама 
в стая. Бебето е приведено в неонатология, откъде правят постъпки за 
настаняването му в ДМСГД гр. Шумен. Срещу полагане на подпис той 
прибира Ширин и сина ѝ.
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При следващата ни среща Ширин отново бе навън пред къщата и 
както обикновено стоеше сама. Когато разговаряхме с нейния баща за 
бебето ѝ, забелязахме, че Ширин е влязла в стаята при нас и слуша. В 
семейството дядото е поел грижата за бебето: „То е кръстено на мен, 
Мехмед, и един ден той ще се грижи за мен.“

Среща с Весела Банова

На супервизия с Весела Банова и д-р Любомир Жупунов случаят 
бе представен и разгледан, тъй като имахме нужда да се ориентира-
ме за по-нататъшната работа. Насоките, около които се обединихме, 
включваха:

• В медицински аспект е необходимо да продължи наблюдението и 
предотвратяването на стегнато повиване, практиката на осо-
ляване на кожата на новороденото, мазане със свинска мас; про-
дължава даването на насоки за прилагането на подходящи грижи 
за бебето;

• Добре би било тези грижи да бъдат в сферата на афективното 
пространство по време на хранене, обличане, обгрижване на де-
тето. Добре би било да се говори на Мехмед (бебето), то да бъде 
прегръщано, да се дава грижа, облечена в любов.

• Да се говори със семейството за естеството на водене на раз-
говори с Ширин – нейния страх от разпад на тялото може да ес-
калира до такава степен, че да премине към агресивно действие, 
затова би било добре в семейството да бъдат по-чувствителни 
към интонацията на отправените думи към младата жена, им-
перативността, физическото разстояние, подбора на думите.

• Като ресурси на подкрепа за майката могат да бъдат посочени 
следните – поемане на грижата за бебето от дядото в семей-
ството; дълбоката толерантност, която това семейство има 
към психичните страдания на жените си (майката на Ширин 
също не е добре);

• Използване на „говорене встрани“ – това, което би било добре да 
се чуе от Ширин да се говори на бебето, дядото, стените и т.н.

• Добре би било да бъдем „разказвачи“ на това, което се е случило 
на Ширин по време на раждането – раждането понякога е болез-
нено, тогава бебето излиза от майката, то е било там 9 месеца, 
за да може да излезе от майката, трябва да бъдат извършени 
различни процедури и т.н.
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Очакването ни е, че следването на гореописаните стъпки ще доне-
сат облекчение за Ширин и ще направят ситуацията за нея по-поносима. 

Развитие на случая 

Продължихме със срещите със семейството. Бащата на Ширин по-
степенно започна да споделя с нас за ежедневието, тревогите си около 
състоянието на Ширин, за съдбата на нейната майка, за бъдещето на 
малкия Мехмед, взаимоотношенията със съседи, за препитаниета си. 
Стана ясно, че Ширин провявява много агресия, например когато съсед-
ка, която често е у тях, се обърнала към нея с думите: „Ти си луда, не си 
добре“, Ширин е реагирала. Думите ѝ били по повод на това, че Ширин 
често разговаряла с децата ѝ и им разказавала „глупости“. „Глупости-
те“ се оказаха разкази за раждането, за това, какво са ѝ правили по вре-
ме на раждането, за това, което е излязло от нея.

Когато влизахме в стаята, където беше бебето, и разговаряхме с 
бащата, със свекървата, която също помагаше в грижите за детето, 
Ширин тихичко влизаше вече в стаята, заставаше до едната стена и ни 
наблюдаваше. Тогава ние давахме насоки за добрите практики за грижи 
за бебето, за промените, които да наблюдават. Това, което искахме да 
стигне до Ширин, говорехме, обаче на другите – на бабата, на дядото, 
един на друг помежду им. Говорехме и на бебето – „Мехмед“, че Ширин 
като започне да пие лекарства ще се почувства по-добре и „ще те люлее, 
ще ти се радва“. Повтаряхме го много пъти.

На следващо ни посещение Ширин не беше отвън на обичайното си 
място. Баща ѝ ни посрещна с думите, че дъщеря му е започнала да пие 
лекарствата си. Покани ни вътре. Бабата хранеше малкия Мехмед с би-
берон, а Ширин лежеше на леглото и ги наблюдаваше. Отново говорихме 
на бебето, на бабата, помежду си, разговаряхме и за раждането, за бре-
менността, грижите за бебето, като се стараехме всичко да бъде на 
достъпен за тях език. Един ден Ширин се усмихна. По това време започ-
на да спада и отокът на главата на бебето. На следващото ни посещение 
изненадата ни беше голяма, когато видяхме, че Ширин беше седнала в 
края на леглото си и люлееше бебето мълчешком. Баща ѝ сподели, че тя 
редовно си приема лекарствата, че те са постоянно около нея и сина ѝ и 
ѝ помагат.

При поредната ни среща заварихме Ширин пред къщата, около нея 
имаше деца. Когато ни видя, тя стана и за първи път от две години ни 
поздрави с „Добре дошли“. Седнахме до нея. Ширин ни разглеждаше. По-
питахме я как се чувства. Отговори ни: „Боли ме кръстът, нямам сили, 
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мъжът ми ходи да пасе кравите, но мен ме боли кръстът и аз не ходя с 
него.“ Споделяше с нас събития от живота си – случка с бране на ягоди, 
нейно припадане, как баща ѝ се и се карал, защото веднъж търгнала до 
далечно село при леля си, как се уплашила от баща си и т.н. Ширин има-
ше нужда да говори.

Бащата на Ширин ни довери, че тя е питала за нас, „лекарите от 
Нови пазар“. И той каза повече за болестта ѝ и за зрителните халю-
цинации – черен човек, който ѝ говори, имала много страхове, майка ѝ, 
която също си „говорела сама“. Сподели, че му е трудно да води разговор 
с Ширин. 

Преди 10-ина дни изпратили бебето при сестрата на дядото, да го 
погледа малко, тъй като бабата отишла да бере тютюн. Казали на Ши-
рин, че детето ѝ е болно и го пращат в болница в Шумен. При последно-
то ни виждане ни обясни, че „Детето е болно... и е в болница.“ Събрах-
ме и занесохме дрехи за детето и за нея, които бяха предоставени от 
доброволци. Ширин ги разгледа с интерес и си избра златисто-цветни 
шалвари, които обу веднага. 

В резултат от работата ни по случая на Ширин можем да обобщим, 
че за съжаление, в процеса на работа може да се изгради стереотипност 
в определени посоки, което предполага освен всичко останало и да се 
направи избор за неприемане. С голяма готовност могат да се изключ-
ват хора и цели общности и може да се разсее и изгуби важното, а имен-
но – желанието да бъдеш на съответното място в избора на търсене 
от страната на другия. В този смисъл е възможна и много вероятна 
проявата на трудности в осмислянето на важни за социалната ни ра-
бота дейности. С изграждането на история около случая се акумулира и 
една празнина. Възможността на празното място да се втъкават нови, 
свързващи смислови нишки е уникална. Същото се случва благодарение 
на срещите ни с нашите супервизори Весела Банова, д-р Любомир Жу-
пунов от Сдружение „Дете и пространство“. Предоставянето на прос-
транство, организирано около осмислянето, разбирането, партньор-
ството, сътрудничеството и подкрепата на семейството, е основание 
и предпоставка за иновативност.

Предоставянето на възможност за тези деца, момичета и момчета, 
за тези жени, майки, мъже и бащи да се говори на супервизии, на срещи, 
семинари и модули, отваря вратата към тях и към техния дом – неза-
висимо и съвсем зависимо от естеството на това слово и валидността 
му за всеки един.

Често прозиращото неразбиране, което се случва да срещнем в про-
цеса на работата си от страна на различни институции и експерти, 
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проявявано под различни форми и условности, в никакъв случай не дава 
отговор на срещата между стандартна стереотипност и алтернатив-
носттта и води до отдалечаване от „добро-случието за детето“. Дори 
напротив. Но ние се уповаваме на надеждата, вярата и пожеланието, че 
поривите, проявите, готовността и приемането в обща работа и спо-
деляне с човешка група имат смисъл. И този смисъл ни бележи с толе-
рантност и приемане и е значим за подкрепата. Социалните работници 
разбираме ценността на това пространство в името и за каузата на 
нашите клиенти.

Не завършваме разказа си за случая на Ширин. Изброяването на по-
редицата от срещи безспорно полага основата на общото ни слово. И се 
надяваме човешките ни срещи да продължат.
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Място за мечтите на Лили и Жан*
Моника Чирпанлиева**

Лили и Жан са близнаци, родени извън брак, но припознати от баща-
та след раждането им. За кратко са отглеждани в семейна среда, след 
което постъпват в седмична ясла, а след това и в седмична детска гра-
дина. Много са фигурите, полагали грижи за двете деца. Първите пет 
години от живота си децата са със своите родители само в почивните 
дни. Към края на петата си година заживяват трайно в семейна среда, 
в която основната грижа по отглеждането и възпитанието им е поета 
от бащата. Майката е водила скитнически начин на живот. В средата 
на 2008 г., когато Лили и Жан са вече на седем години, биват настанени 
в ДДЛРГ. Същата година родителите им се разделят.

Двете деца понасят видимо спокойно поредното отделяне от майка 
си, докато по отношение на бащата не е така. Страдат много силно за 
него, като Лили често се усамотява, а Жан непрекъснато го чака да се 
появи на входа на Дома. Бащата идва всяка седмица да ги вижда и им носи 
дребни лакомства, които те чинно пазят „за утре“.

Настъпи моментът, в който децата имаха регламентирани в пла-
на за действие срещи и възможност да гостуват на татко си у дома. 
В началото правеше впечатление желанието, с което тръгват от ин-
ституцията, защото отиват „при тати“. Бащата рядко успяваше да ги 
върне обратно в Дома навреме – обикновено той правеше това по-рано. 
Децата имаха неугледен външен вид, рядко бяха с дрешките, с които сме 
ги изпратили. Очевидно бащата не можеше адекватно да се грижи за 
близнаците, но за сметка на това беше изключително заинтересован за 
всичко по отношение на здравословното им състояние, образователни-
те потребности и постиженията им. 

* Това е текст, представен от Моника Чирпанлиева в клиничната програма 
„Детето и неговите симптоми“. (Бел. съст.)
** Моника Чирпанлиева е психолог в ДМСГД, гр. Ямбол, член е на Българското обще-
ство за лаканианска психоанализа. (Бел. съст.).
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В рамките на една година екипът ни работи с езика на Лили, тъй 
като тя непрекъснато се самоетикетираше с думи, които смятахме, 
че е чувала от татко си по отношение на майката. Често проявяваше 
автоагресия, като удряше главата си в стената и крещеше: „Аз съм 
мръсна кучка!“, „Ще съм мръсница от магистралата“. При организирани 
екипни срещи, на които канехме и бащата, се обръщахме към него с мол-
ба да не  се въздържа от разговори за майката или ако му е възможно, да 
не определя чувствата си към нея по начин, по който децата не могат 
да разберат. Обяснявахме му колко е пагубно поведението му и как се 
отразява на близнаците, особено на Лили. Бащата обаче не се съгласява-
ше с мнението ни и държеше на своите разбирания, бе непоколебим, не се 
вслушваше в съветите на екипа. 

С напредване на времето на престоя на децата в Дома, забелязах, 
че все по– често, особено през първите два дни от седмицата, Жан се 
отнася с Лили твърде деспотично, назидателно и сякаш поемаше роля-
та на възрастен човек, който ползва възпитателни методи, свързани с 
грубост и сила. Непрекъснато ѝ се караше, правеше ѝ забележки, за кои-
то нямаше основание. Смятаме, че емоционалната връзка между двете 
деца е едностранна, като е много силна по посока на чувствата към 
Лили от страна на Жан. 

Разбрахме, че един ден бащата е отишъл в училището на децата и 
е ударил шамар на Лили, защото е с нови обеци, а не с тези, които ѝ е 
подарил той. На Жан също ударил шамар, защото не слушал в училище. 
Сцената се разиграва пред погледа на съучениците на двете деца. Лили 
и Жан изживяха доста тежко несправедливата постъпка на баща си, 
не искаха да го виждат и отказаха да прекарат събота и неделя с него. 
Съобразихме се с тяхното желание. Поканихме отново бащата на раз-
говор, на който той почти през цялото време плака и заяви, че съжалява 
за постъпката си.

В рамките на повече от месец децата нямаха никаква връзка с тат-
ко си. През същото време с мен те получиха възможност да ги посрещна 
в пространство, в което могат да споделят чувствата и да изразяват 
емоциите си. По време на нашите срещи разменяхме различни роли, раз-
казвахме измислени истории с измислени герои. В почти всички исто-
рии, които децата измисляха, ставаше дума за други деца, чиито майки 
са лоши, защото не гледат децата си, и за бащи, които ще купят апар-
таменти от общината, в които Лили и Жан ще се приберат. 

В работата с глина Жан изработваше сърце, което Лили оцветя-
ваше в червено или тъмнолилаво, а той и казваше: „Абе, Лили, това е 
на майка сърцето, не го прави червено, черно искам да е, на тати ще е 
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червено…“ Децата започнаха да говорят все повече за себе си и като че 
ли се забелязаха. С течение на времето в сесиите ни предпочитаха да 
измислят приказки с щастлив край. Рисунките им ставаха по-цветни 
и фигурите в тях започваха да присъстват все повече. В един момент 
Лили и Жан пожелаха да видят татко си. За мен това тяхно желание 
имаше смисъла на прошка към него, но дали бях права, или грешах? При-
ех задачата си да подкрепям децата в желанието им да бъдат заедно с 
баща си. Предложих им да изработим мечтаната от тях къща. Те сами 
поставиха мебелите и фигурите в нея. За мен бе важно да наблюдавам 
къде ще разположат фигурата на бащата. Двамата го поставиха в хола, 
на маса, която е „пълна с храна“.

Смятам, че във въображаемото на Лили и Жан „живее“ идеята за 
собствен дом, в който те ще се грижат за татко си, защото той е 
болен и няма как да се грижи за тях. Веднъж Жан сподели: „Ако Лили 
стане като майка, боклук, то аз сам ще гледам тати.“ Нито веднъж 
двамата не пожелаха да говорим за майка им и сякаш я отричаха с мълча-
нието си. Лили таеше страха си от бъдещето (вероятно поради опасе-
нието си да не стане като майка си). Децата не избираха нейната фигура 
и тя не намери място нито в рисунка, нито в пластика, нито в колаж. 
Жан беше този, чрез който прозираше проекцията на преживяното от 
двамата, особено загубата на семейството като цяло.

Бащата заемаше позицията на обект на желанието на децата, ко-
гото те искаха да обичат. Въпреки болестта си и лишен от възмож-
ността да се грижи адекватно за Лили и Жан, бащата присъства не-
прекъснато в психичното пространство на близнаците. Те насочваха 
почти всяко свое изобретение към него: къщата, в която мечтаеха да 
заживеят заедно, неизменно присъстващата му фигура в рисунките им, 
желанието им всеки значим миг от живота да е споделен с него. Изклю-
чително впечатление правеше фактът, че въпреки подигравките от 
страна на другите деца, че бащата на Жан и Лили „бърка в казаните“, 
те нито за миг не го „изоставиха“, дори напротив, защитаваха го по 
свой начин с думите: „Може да бърка в казана, ама идва да ни види и 
много ни обича!“ Обикновено след тези техни реплики винаги отправяха 
въпрос към мен: „Нали госпожо?“

С личния си опит в своята крехка възраст Лили и Жан бяха разбра-
ли, че това е техният татко и го приемаха такъв какъвто е: болен, в 
неугледен външен вид, щедро обещаващ това, което искаха от него, и му 
вярваха. Моята основна работа се състоеше в умението ми да придру-
жавам двете деца и да ги посрещам в пространство, в което можеха да 
развиват идеята за реалното присъствие на баща им. Често пъти ми се 
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налагаше да стимулирам дейности, свързани с образователните им по-
требности, като се опирам на фигурата на бащата, например: „Ако днес 
си напишете домашните старателно, татко ви ще е много щастлив!“ 
И те го правиха, защото за тях беше важна оценката на татко им и 
най-вече защото обичта към него ги караше да желаят. Всеки път, кога-
то те се представяха добре в занималните или в училище, аз наистина 
споделях това с баща им, за да ги накарам да вярват в думите и в техния 
смисъл. Непрекъснато ги подкрепях в желанията им, насочени към ба-
щата, защото разбирах, че той е единствената важна фигура в живота 
на Лили и Жан и че в негово лице те виждат опорите си, за да намират 
смисъл. Искаше ми се техният баща да бъде по-различен и да се ангажи-
ра по-съответно и с чувствителност към различията на двете си деца, 
но за тях беше важно неговото живо присъствие, затова на този етап 
трябваше да заема позицията на подкрепяща избора на близнаците.
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Как се заплита нишката  
на помагането

Валентина Загорова*

Текстът представя един вълнуващ разказ за двама братя, които еки-
път среща в мобилната си работа. От друга страна, историята показва 
как желанието, което движи екипа, надмогва трудността да се срещ-
нат на едно поле отговорните институции в общо разбиране и зачитане 
на уязвимостта на индивида. На прага на клиничното наблюдение е кон-
струирането на пространство за отправяне на несъгласията и прежи-
вяванията. Социалната работа в общността е ръководена от принципи 
и философия, които застават като опори на страдащия човек.

За съдбата на двамата братя разбрахме от кмета на селото. Утвър-
дена практика на Центъра е по време на мобилна работа да се консултира-
ме с кмета на селото, с директора на училището и с общопрактикуващия 
лекар. Директорът на училището ни спомена за някои деца с проблеми в 
семейството, но този случай пропусна. Кметът обаче бе настоятелен – 
„Обезателно трябва да ви заведа, да видите за какво става дума!“ 

Къщата ни посрещна със зеещите си прозорци. Някога, през 1984 г., 
дядото на двете момчета започнал да я строи, но свършил земният му 
път и двуетажното здание останало недовършено. Докато ние се чуде-
хме откъде да влезем, кметът отскочи до работното място на големия 
брат, за да го доведе при нас. 

Вече знаехме, че Румен е на 20 години, работи и се грижи за по-мал-
кия си брат сам. Знаехме и че момчетата нямат ток и вода от поне две 
години. Бяхме си изградили някаква представа за братята. И видяхме 
пред себе си едно крехко, слабичко момче със свенлива усмивка, което 
предпочиташе да гледа върховете на старите си износени маратонки, 
отколкото някого от нас. Да се чудиш как този слабушко работи във 

* Валентина Загорова е социален работник в Семейно-консултативен център в  
гр. Шумен. (Бел. съст.)
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фирма за вторични суровини и през ръцете му ежедневно минават то-
нове метал.

Румен ни въведе в дворчето, после отвори входната врата на първия 
етаж и спря смутено в коридора, затрупан с изпочупени мебели и стари 
вещи. 

– Ами, тук живеем. – Но не отвори вратата на стаята. – Сега не е 
подредено. – И отново сведе поглед.

Попитахме го какво правят вечер, след като нямат ток.
– Свещи палим. – Помълча и додаде: – Понякога ходим в интернет 

кафето – светло е, топло е...
На всичките ни въпроси отговаряше все така кратко, почти едно-

срично. Все пак разбрахме най-важното. Те са двама братя и една сес-
тра. Всичките от различни бащи. Но понеже майката е имала брак само 
с първия си съпруг, освен сестрата и двамата по-малки братя носят не-
говото име. Преди около две години майката заминава на гурбет в чуж-
бина и оттогава не се е връщала. Но токът и водата са били спрени още 
преди да замине. Изпратила им веднъж пари за дърва и още веднъж – за 
нещо друго. Докато големият брат завършвал средното си образование, 
по-малкият за няколко месеца бил при омъжената си сестра в съседно 
село. Щом Румен завършил техникума, каката връща малкия брат при 
батко му. На връщане прибира телевизора – да не им го откраднат, пък 
и тъй и тъй нямат ток... 

И оттогава двамата си се гледат сами – колкото имат и когато 
имат. Попитахме Румен от какво имат нужда – трябват ли им дрехи, 
храна или нещо друго.

– А, не. Аз му купувам дрехи на малкия. Храна имаме – нали работя. –  
пак извърна поглед встрани.

Трудно събирахме информация в началото. Но все пак разбрахме, че 
майката не се интересува много от тях. Румен дори не беше сигурен 
какво точно работи майка му в Турция: „Казва, че гледа някакво дете, 
ама...“ Пари не пращала, защото нямала доверие на никого. Момчетата 
карали с надницата на Румен – 15 лева на ден. Понякога, когато останела 
храна в училището, директорът нареждал да им пратят вкъщи по две 
порции. После установихме, че те не искат тази храна. Не защото не е 
вкусна, а защото е като милостиня – по бедност.

От първата среща си тръгнахме като попарени – такова примирение 
имаше в очите на Румен. Друг на негово място би поискал при първа въз-
можност нещо, нещичко поне. Той отказва с честолюбие и достойнство.

 Обсъдихме случая и екипът реши, че трябва да вървим стъпка по 
стъпка. Най-важното беше да възстановим подаването на ток и вода. 
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Тръгнахме от електричеството. Сумата не беше толкова голяма – око-
ло 200 лева с лихвите и таксата за възстановяване на електрическата 
енергия. След консултация с Енерго Про стана ясно, че първо трябва да 
внесем 30% от сумата, след което да подадем молба за разсрочено пла-
щане на останалата част. Дарител осигури парите за първата вноска. 
Тук беше първият препъникамък. Оказа се, че след смъртта на дядото 
партидният номер все още се води на негово име и за да дадем ход на 
нещата, трябва писмено, нотариално заверено съгласие за прехвърляне 
на партидата на името на Румен. При положение, че майката на момче-
тата е в чужбина, а лелята – в друг град, се върнахме в начална позиция. 
Всички опити да пробием цитаделата Енерго Про се оказаха безрезул-
татни. Навсякъде получавахме един и същи отговор: „Напишете изло-
жение и го пратете по електронната поща.“ Естествено, бяхме наясно, 
че така нещата ще се проточат във времето, неизвестно докога. 

И тук на помощ дойде омбудсманът на града. Той лично се анга-
жира със случая и само след броени часове внесохме 30% от сумата и 
вечерта за първи път от две години децата можеха да се приберат на 
светло. На следващия ден трябваше Румен да бъде в местната цен-
трала на Енерго Про, за да подаде молба за разсрочване. Тук се случи 
първото малко чудо – обадиха ни се, че служителите на Енерго Про –  
Варна са взели присърце случая и са събрали помежду си пари за оста-
налата част от сумата. Почти същото се случи и с възстановяване 
на водоподаването. Местният клон на „ВиК“, след като внесохме 30% 
от дължимата сума за водата, дарени от нашия екип, пое остатъка и 
ето второто малко чудо.

Този удивителен процес продължи. Местният омбудсман има прак-
тика ежемесечно да прави в ефир отчет за извършената работа. Така 
за случая научиха и журналистите от Радио Шумен. Те поискаха да на-
правят предаване за случая и освен това да се ангажират лично с даре-
ния. Първото интервю на Румен взеха направо на работното му място. 
Журналистката му подаде ръка, той скри своята зад гърба си:

 – Ръцете ми са мръсни, ще ви изцапам...
Зададоха му простички въпроси, без излишна високопарност. Той 

отговори по същия начин – свенливо, простичко и от сърце. Разказа от-
кога живеят сами, сподели, че не познава баща си, а бащата на Росен 
(така се казва по-малкият) е просто един от местните пияници, който 
не се интересува от него.

– От какво имате нужда? – зададе журналистката традиционния, 
логичен въпрос.
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– А, от много неща, но най-важното – един юрган, че нашия го из-
ядоха мишките. Ако може, едни обувки и една раничка за малкия – да се 
радва.

– Ти за себе си нищо не поиска! – настоя журналистката.
– За себе си – какво!? Малко по-нормален живот и ако мога, да пратя 

брат ми да учи в същия техникум, където завърших и аз. За да може 
един ден да си намери по-добра работа и да не се мъчи като мен.

От гласа му звучеше примирение, кротост и искреност, които ни 
въздействаха и се вълнувахме. Явно по същия начин са се почувствали и 
слушателите на Радио Шумен, защото веднага след предаването се оба-
диха много хора, всички до един запленени най-вече от неподправената 
искреност на момчето. И докато се чудехме как и откъде да намерим 
средства, за да решим поне част от наболелите проблеми на двете мом-
чета, се появиха дарителите. Колективът на Радио Шумен събра пари, 
екипът на една детска градина от Плевен също събра известна сума, друг 
слушател от Дуловския регион веднага пристигна на място и осигури на 
братята хладилник, теракотени плочки и средства за подовата настил-
ка. Отзоваха се и фирми от региона, известни със своето съпричастие 
към човешката болка. Започна ремонтът на две от стаите в къщата –  
изцяло с помощта на дарители и със съдействието на община Шумен и 
община Хитрино. Може би сега всичко изглежда твърде лесно и елемен-
тарно. Но за екипа на СКЦ – Шумен, не беше така. Всички си спомнят 
отчайващата мизерия, която заварихме в началото. Спомнят си прими-
рението на големия брат и тихата, но твърда съпротива на малкия.

Тук е мястото да разкажа за срещите ни с Росен. За него директо-
рът на училището казваше, че е една загадка. Успехът му бил добър, 
дори много добър, чак било за чудене как го постига. Но бил затворен в 
себе си, неконтактен и озлобен към всички и всичко. Заканвал се, че един 
ден ще стане богат и силен и ще си отмъсти за всичко. И ще започне от 
своето си село… Бабата от съседната къща, която твърдеше, че много 
и постоянно помага на двете момчета, също не се изказваше ласкаво за 
Росен: „Големият е добър, ама малкият е проклет, ще стане бандит. Не 
слуша никого. Не чисти, не помага на брат си. Като му говоря, се прави, 
че не чува. И веднъж се изходи в стаята по голяма нужда! В стаята се 
изходи!“

Румен беше пестелив на думи по отношение на брат си: „Е, слуша 
ме, ама много не е по чистенето.“

Първата ни среща с Росен беше необичайна. Екипът на Радио Шумен 
купи на двете момчета чисто нови маратонки. Едно, заради това, че 
първото, което Румен поиска, беше именно обувки за брат си. И второ – 
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директорът на училището доста възмутено ни беше разказал, че лично 
той веднъж подарил на Росен едни свои обувки – почти нови, които той 
не обул нито веднъж. 

И така, отнесохме маратонките. Беше работен ден и Румен от-
състваше. Росен обаче си беше у дома. Не застана на прага, а излезе 
достатъчно напред в дворчето, сякаш искаше да ни каже: „Неканени-
те гости – дотук!“ Не отрони нито дума. Преценихме, че е по-добре да 
не влизаме всички и колежките останаха при колата. Пристъпих през 
външната врата и се усмихнах:

– Здравей, Росене! Ние сме от Семейн-консултативния център. Брат 
ти сигурно ти е разказал за нас. Много се радваме да се запознаем.

По лицето на момчето не трепна нищо, само лека руменина плъзна 
по бузите му и погледът му се отклони встрани. Тогава не знаехме, че в 
коридорите на училището и в дирекцията непрекъснато работи радио-
уредбата. Директорът чул предаването с интервюто на Румен и всич-
ки ученици излезли в коридора да слушат, включително и Росен…

В ръцете си държах кутията с новичките маратонки. Пристъпих 
крачка напред и пак се усмихнах:

– Имаме изненада за вас. От Радио Шумен ви подаряват нови мара-
тонки. На брат ти вече ги занесохме в работата. Тези са за тебе…

Докато говорех, той не се усмихна, не вдигна очи. И тогава видях, че 
целият трепери. Седнах на стълбището и му посочих мястото до себе 
си. Заговорих му тихичко:

– Виждам, че се притесняваш. Разказаха ми доста неща за тебе, но 
аз не вярвам, докато не видя с очите си. Знам, че си много-много сърдит 
на всички, даже на целия свят. И все пак на кого се сърдиш най-много?

– На мама. Не искам помощи. Не трябва другите да ми помагат. Тя 
трябваше да го направи…

В този момент треперенето спря. Осмели се да каже това, което 
най-много му тежи. Показах му маратонките, той ги погледна, но не ги 
взе в ръцете си.

– Хубави са.
– Не искаш ли да ги премериш? – запитах, с надежда да видя някаква 

емоция.
– Не. Ще ми станат. – И погледна пак встрани.
Тогава спрях да настоявам и Росен внимателно пое кутията. 
С времето момчето започна да се усмихва, да взема участие в раз-

чистването на планината от боклуци, засипала къщата. Но и досега е 
все така пестелив на думи и предпочита да отговаря едносрично. 
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За втори път се усмихна, когато го изненадахме за рождения му ден. 
Пазихме в тайна подготовката на празника. Споделихме само с брат му 
и лично аз няма да забравя светлината в очите му:

– Много се радвам, госпожо! Ама много!
– Досега празнували ли сте рождени дни?
– Един-два пъти, когато бяхме малки. И повече за него.
На рождения ден присъства екипът ни, кметът на селото и един 

от дарителите. Румен прецени, че е по-добре да не каним приятели на 
брат му. Имаше всичко, което си трябва за един рожден ден – балони, 
гирлянди, торта и мечтаната раничка за подарък. На брат си Росен беше 
споделил, че този рожден ден би трябвало да е организиран от майка им. 
Направихме си снимки – с тортата, свещичките и подаръците. Видяхме, 
че Росен се снима с неохота. Сметнахме, че е от притеснение пред външ-
ните хора. Но по-късно разбрахме, че той по принцип не обича да застава 
пред обектива. По повод завършването на основното образование учи-
лището беше организирало тържество за връчване на дипломите. Сним-
ките бяха качени на страницата на училището във Фейсбук. Нашият 
Росен на всички снимки се беше обърнал с гръб. Формално не виждахме 
причина да е така. Със съучениците си е бил заедно осем години, с учи-
телите – също. Значи причината не са външните хора. Що се отнася до 
дрехите, няколко дни преди тържеството брат му сподели, че е спестил 
малко пари, за да му купи нови дрехи за завършването. Отзоваха се и да-
рители и за празника Росен имаше нови дънки, фланелка и маратонки, при 
това маркови. Но въпреки това той избра една открито демонстрирана 
полуанонимност – хем го има на снимката, хем е с гръб към камерата.

Искам да кажа и няколко думи за неизбежните срещи с институци-
ите – службата за социално подпомагане, Отдела за закрила на дете-
то. Първо отидохме при колегите от Социално подпомагане. Беше още 
в началото, когато отчаяно търсехме пари, за да платим поне задъл-
женията за тока. Не ни посрещнаха радушно. Юристката настойчиво 
повтаряше, че е в нейна власт да се обади на ОЗД, за да изведат малкия 
брат от дома му и да го настанят в приемно семейство. Защото нямат 
ток и вода. 

После, след като братята имаха вече ток и вода, след като беше 
стартирал ремонтът на кухнята и стаята, в която живеят, се обър-
нахме и към ОЗД. Не ни се зарадваха. По-скоро бяха отегчени от наша-
та настоятелност случаят да се разреши максимално бързо и очевидно 
обидени от това, че ние първи сме се „добрали“ до него. Когато всички 
документи, необходими за да бъде настанен Росен при „близки и родни-
ни“ – респективно при брат си, бяха вече в папките на отдела, който 
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трябва да закриля децата, се оказа проблем, че двамата братя живеят 
на един и същи адрес и как така ще го настаним от същия адрес на същия 
адрес. Мина и първата среща с Румен, все пак решиха, че след като се е 
грижил за брат си толкова време сам, вероятно има нужния „родител-
ски капацитет“.

В крайна сметка работните доклади вече са изготвени. Налице е и 
заповедта на ДСП, с която Росен ще бъде настанен при брат си, което 
ще даде възможност да получават детските надбавки и месечна помощ. 
Вече е факт и явяването пред съда. Скоро момчето ще получи и лична 
карта, а заедно с нея – и адресна регистрация. 

Румен искаше брат му да учи в същото училище, където е учил и 
той – от финансова гледна точка и от признателност към своите учи-
тели. Но Росен има друго желание и нашият екип направи всичко въз-
можно да го уважи.

– Ще отида в другото училище, но няма да уча – сподели той с нас. 
Ние знаем, че мечтите дават криле и направихме всичко необходимо, 

за да се сбъдне неговото желание. Момчето ще учи в желаната гимназия 
и ще получи възможните финансови облекчения и помощи.

А би могло всичко да стане по-лесно и по-бързо, ако всички, които по 
някакъв начин са овластени да решават казуси, свързани с детски съдби, 
си сътрудничат и гледат преди всичко интереса на детето, а не в чий 
актив ще бъде записан случаят.

Още много нюанси, много интересни моменти могат да бъдат спо-
менати по „Случая Румен“. Могат да бъдат направени и още много из-
води. Но историята, която в началото имаше работно заглавие „Тъжна 
приказка с щастлив край“, всъщност още не е завършила. 

Екипът на СКЦ – Шумен, няма търпение кога ще дойде денят, в кой-
то ще можем да направим пълна равносметка на свършеното и да набеле-
жим пакет от мерки за по-нататък. Защото въпреки направеното кра-
ят остава отворен. Нашата крайна цел не е новата баня, нито ремон-
тираната стая. Нашата цел е да върнем усмивката на лицето на Росен 
и да му помогнем да повярва, че чудеса се случват и че животът е хубав.

Този случай ни впечатли с процеса на помагане от страна на непозна-
ти хора, които се увличаха от историята на двамата братя и водени 
от желание и загриженост намираха начин да помагат. Изграждането 
на дискурс, в който участниците могат да се настроят към зачитане и 
уважение на избора на всеки от младежите, допринася за ангажиране по 
различен начин със собствения живот. Това е почвата, от която пред-
стои работата със страданието и горчивината от семейната и лична 
история и поемането на отговорност за себе си.        
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Какво означава  
да изучаваш различни езици? 

Нещата, които научихме от децата и младежите  
с прояви на психични страдания

Диана Цветанова Асенова*,  
Станимира Динкова Начева

През 2010 г. в България започна процес на деинституционализация на 
услугите за деца с умствена изостаналост. В качеството си на консул-
танти бяхме поканени да се включим в този процес от позицията на ди-
ректно подкрепящи деца с прояви на тежко психично страдание. По вре-
ме на срещите ни с децата и с хората, които се грижеха за тях, рано или 
късно се появяваше една специфична тема. Говореше се за проблемите, 
трудностите, недоволството, непоносимостта към проявите на група 
деца и младежи, които с поведението си „предизвикваха“ членовете на 
персонала както в човешки, така и в професионален план. Често в тези 
описания присъстваше елемента на безизходицата – никои и нищо не мо-
жеше да помогне, но въпреки това някой спешно и категорично трябва-
ше да се намеси както по отношение на подкрепата на децата, така и по 
отношение на подкрепата на възрастните. 

Обикновено в тези описания се докосвахме до измерението на без-
времието, така че трудно можехме да се ориентираме в хронологията, 
в което се случваше една или друга поведенческа проява. В голяма част 
от случаите възрастните не поставяха под съмнение интерпретации-
те, които имаха за едно или друго поведение на детето и ориентираха 
действията си спрямо обичайно приетата представа за механизмите, 
които задвижват конкретното поведение. Почти винаги в тези описа-
ния присъстваше и елементът на собствената непоносимост на въз-

* Диана Асенова и Станимира Начева са клинични психолози и психотерапевти от 
град Сливен, членове са на сдружение „Дете и пространство“ и на Българското 
общество за лаканианска психоанализа. (Бел. съст.)
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растните, личното им страдание и субективните начини, по които се 
опитваха да го понесат. Всъщност много често възрастните праве-
ха всичко, което смятаха за нужно, за да помогнат на децата. Почти 
всички те бяха консултирани с лекари и им беше назначавано лечение. 
Активно се търсеха точните външни специалисти, които бързо, ясно 
и конкретно да посочат алгоритъма за разрешаване на проблема. На 
практика в някои от случаите поведението на децата се променяше, но 
това очевидно не беше достатъчно. В действителност ставаше дума 
за деца, които биеха, блъскаха, разрушаваха, не понасяха чуждо присъст-
вие, изненадваха с проявите си, изплъзваха се от установената логика. 
Възрастните успяваха да опишат поведенческите им прояви, но това 
като че ли не им беше достатъчно. Изглежда беше трудно да се намерят 
достатъчно думи за това, което искаха да изкажат, така че темата се 
поставяше отново и отново. На дневен ред стоеше въпросът: „Какво да 
правим с този или с онзи младеж?“

Замислихме се какви определения могат да се дадат за тази група 
деца, какви думи да се намерят, за да се обозначат. Заслушахме се в ду-
мите, които циркулират в социалната система – „деца с увреждания“, 
„деца с ниска степен на автономност“, „болни“, „изоставени“ и най-вече 
„агресивни“ и „автоагресивни“. Забелязахме, че някои думи са прекалено 
натоварени със смисъл и значение, до степен, че не подлежаха на съмне-
ние. Именно поради това беше необходимо да се направи усилие, за да се 
поставят под съмнение тези определения. По тази причина ни се стори, 
че терминът „предизвикателно поведение“, предложен от колегите от 
Фондация „Лумос“, България, като че ли не беше толкова неуместен. 
Най-вече поради това, че той ни дава нова дума, а с нея и нов смисъл, кой-
то не е нито толкова медицински, нито толкова агресивен, нито тол-
кова категоричен. Като че ли на първо време беше необходима промяна в 
думата, за да се даде шанс да се потърси и по-различна гледна точка към 
проблема.  Всъщност личното ни убеждение е че, в контекста на со-
циалните услуги въпросът не е кой ще е най-точният термин. За всяко 
дете е възможно да се намери точният термин. Въпросът не е кой точ-
но трябва да помогне на психотичните, агресивните, автоагресивните 
деца, децата с психиатрични проблеми или с прояви на предизвикателно 
поведение. Вероятно всички специалисти по различно време и от пози-
ция на своята компетентност ще направят това. Големият въпрос е 
как възрастните, работещи в социалната система, могат да поставят 
под съмнение собствените си представи за добра грижа, как могат да 
посрещнат децата в тяхната уникалност, как могат да понесат непо-
носимото детско страдание, което засяга и тях самите, как могат да 
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бъдат придружавани във функцията си да партнират на децата в тех-
ния уникален жизнен път. 

Така, поставяйки под въпрос установените думи, задавайки си много 
въпроси и водени от професионален интерес, приехме поканата на Фон-
дация „Лумос“ да започнем работа по подкрепата на членовете на екипа 
на Дом за деца с умствена изостаналост – Медвен, където живееха едни 
от най-сериозно страдащите деца. През м. април 2012 г. стартира рабо-
тата ни в специализираната институция, а през м. юни 2013 г. паралелно 
започнаха програми за подкрепа на деца и младежи с прояви на предизви-
кателно поведение в Дом за деца с умствена изостаналост – Крушари, 
Дом за деца с умствена изостаналост – Рудник, Дневен център за деца с 
увреждания – Крушари, Център за настаняване от семеен тип – Добрич, 
и Дом за медико-социални грижи за деца – Добрич. Трудно можехме да си 
представим с какви предизвикателства ще се срещнем, а още по-трудно 
беше да решим откъде да започнем. В края на краищата започнахме от-
там, откъдето започва всяко общуване – от срещата на едно човешко 
същество с друго. Водени от желанието си да опознаем възрастните, 
които се грижеха за децата, и да станем техни партньори в сложната 
им професионална задача, ние се опитахме да отворим широко сетивата 
си, за да чуваме добре това, което ни казват; за да виждаме реакциите 
им; да сме чувствителни към вълненията и тревогите им. Приемахме 
да станем адрес за техните въпроси, оплаквания, тревоги и заедно с тях 
във всеки отделен случай да се изправяме пред сложни професионални 
въпроси – как да изучаваме специфичните закони, които управляват по-
ведението на детето; как да посрещнем неговите най-странни прояви; 
как да го придружаваме и да му партнираме; как да защитим личните му 
изобретения, които често се разминаваха с представите за „добрите“ 
грижи; как самите ние да понесем тежките страдания на децата. 

Приемайки отговорността да посрещнем и да приемем въпросите 
и тревогите на възрастните, грижещи се за децата, ние се опитахме 
да организираме и да гарантираме съществуването на едно специално 
пространство в социалните услуги. Пространство, в което въпросите 
са ценени също толкова, колкото и отговорите. Пространство, в което 
може да се постави под съмнение установеното теоретично познание, 
за да се отвори място за повече обективни наблюдения и да се подкрепи 
процесът на изучаване на специфичните механизми, които управляват 
поведението на детето и са уникални за всяко човешко същество. Прос-
транство, в което възрастните могат да споделят собствените си 
преживявания, да адресират професионалните си тревоги и личните си 
търсения, да изобретят субективни решения, основани на собствената 
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си уникалност. Пространство, в което, работейки случай по случай за-
едно с възрастните, изграждаме един дискурс, в които субективното 
различие е привилегировано. Оставяйки външни за екипите на социални-
те заведения, ние се опитваме да помогнем на възрастните да регулират 
собственото си присъствие съобразно субективния свят на детето и 
да пазят онази крехка професионална позиция, наречена от Вирджинио 
Байо „да знаем, че не трябва да знаем“ вместо детето. 

Ориентирани от учението на Лакан и основавайки се на опита, на-
трупан в програмата „Детето и неговите симптоми“, ние организирах-
ме работата си по клиничната подкрепа на екипите около няколко оп-
орни точки. 

Интересувахме се от проявленията на симптома при всяко конкрет-
но дете. Изучавахме неговата функция и начина, по които служи на де-
тето. Изследвахме симптома много внимателно, тъй като чрез него 
успявахме да се докоснем до най-специфичното и най-съкровеното за де-
тето, както и да научим повече за неговия субективен свят. Зачитахме 
и уважавахме симптома в качеството му на субективно изобретение на 
детето, което представлява негов личен отговор на страданието, пред 
което се изправя в живота си. 

Разглеждахме симптома и като опора на психичната структура на 
детето, като свързващ елемент на отделни конструкции. Поради това 
бяхме особено внимателни към него и се грижехме да не бъде прибър-
зано запушван, отстраняван, елиминиран. Вместо това се опитвахме 
да помогнем на възрастните да отворят свободно място за личните 
изобретения на детето. Още повече че понякога симптомът беше един-
ствената възможна точка на срещата между детето и другия; място, 
откъдето можеше да започне партньорство и придружаване. В действи-
телност често се срещахме с измерения на сиптома, които причиняваха 
значителни страдания на детето. Поради това се налагаше внимателно 
да проследим смисъла, които симптомът носи, и да изучим по какъв на-
чин той се свързва с влечението. За целта бяха необходими изследвания, 
които ни позволяваха да открием точните думи, да регулираме собст-
веното си присъствие, да ориентираме поведението си, така че да сме 
по-поносими за детето, да станем негови пратньори и да съдействаме за 
облекчаване на страданието му. 

Подкрепяйки клинично екипите в работата им с децата с прояви 
на психични страдания, ние се опитахме да поставим фокуса не само 
върху демонстрираните прояви на детето, но и върху най-фините де-
тайли от поведението му. Опитахме се да се основаваме по-скоро на 
обективните наблюдения на възрастните и често поставяхме под въ-
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прос прибързаните интерпретации и анализи. Не се опирахме твърде 
много на медицинските диагнози, а вместо това се интересувахме от 
начина, по който детето използва и приема погледа; начина, по който 
възприема гласа и си служи с него; начина, по който присъства и използва 
пространството; начина, по който се помества във времето; начина, по 
който си служи с тялото; начина, по който се вписва в езика и си служи 
с него. Интересувахме се и от обектите на децата и от специфичните 
им връзки с другите. Изследвахме семейната им история и начина, по 
който са били посрещнати в семейството и в институциите, през кои-
то са преминали. Насочвахме възрастните да възприемат действията 
на децата и да чуват думите им в тяхната буквалност. Подкрепяхме ги 
в усилията им да регулират собствения си начин на употреба на езика, 
за да намерят подходящата форма на изказване и точните думи, които 
могат да достигнат до децата. Държахме сметка и за начина, по който 
възрастните присъстваха около децата – и заедно с тях изобретява-
хме различни начини, чрез които те да изградят благоприятна връзка 
с децата и да регулират директността на заявката си, на езика си и на 
присъствието си като цяло. Положихме усилия да изучим специфичната 
логика в поведението на децата, както и условията, които те изискват 
да бъдат съобразени в общуването с тях. 

Заедно с възрастните, във всеки отделен случай, търсихме специ-
фична позиция, която следва да заемат те спрямо детето. Тази позиция 
не намираше достатъчно допирни точки нито с обучението, нито с въз-
питанието, нито с развитието на адаптивно социално поведение. Тази 
позиция по-скоро беше свързана с придружаването на детето в качест-
вото на стабилен и добронамерен партньор, който се съгласява да регу-
лира собственото си поведение спрямо механизмите, които управляват 
поведението на детето. Тази позиция често изискваше възрастните да 
приемат да бъдат контролирани от детето, за да бъде светът по-мал-
ко заплашителен за него. Тази позиция изискваше възрастните да дър-
жат сетивата си отворени за всички изобретения на детето, които са 
негови начини да облекчи напрежението си, да структурира поведение-
то си, да понесе социалната връзка. Тази позиция обещаваше надежда, че 
за детето ще се намери място в света, където да е посрещнато такова 
каквото е. Всъщност една от основните ни задачи по време на реали-
зацията на програмата беше да помогнем на възрастните да приемат 
децата заедно с техните странности, да гарантират съществуването 
на едно място, което е точно за този конкретен субект, да започнат да 
изучават уникалния език на детето и да се учат да го употребяват, за 
да имат шанс да общуват с него. 
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По време на програмата за подкрепа на деца с прояви на тежки 
психични страдания, благодарение на екипите на специализираните 
институции и социалните заведения, както и на децата, за които ни 
говореха, ние самите започнахме да изучаваме няколко различни езика. 
Срещнахме се с тридесет деца и започнахме да учим тридесет нови и 
различни езика. Някои от тях бяха доста странни и трудни за усвоя-
ване. Срещнахме се с Кирил, който ни научи колко важни са счупените, 
овехтелите и боклучивите обекти. Момчето трудно координираше 
движенията си, но ръцете му ставаха много прецизни, когато събираше 
и подреждаше обектите си. Кирил успяваше да причини доста тревоги 
на възрастните и децата, но той имаше шанса за него да се погрижи 
Мария Лазарова. Всъщност на Мария ѝ се наложи да се пребори с реди-
ца свои убеждения относно стойността на изцапаните и боклучивите 
предмети. Наложи ѝ се за известно време да се откаже от позицията 
си на „знаещ възрастен“ и „дългогодишен специалист“, за да може да 
чуе достатъчно добре това, което Кирил искаше да каже за себе си и 
своето страдание. Наложи ѝ се да се съгласи да научи един нов език – 
езика на Кирил. Всъщност тя нямаше голям избор, защото само този 
език разпознаваше Кирил и само на този език той можеше да разкаже за 
себе си. Мария се опита да чуе Кирил като уникално човешко същество, 
което има свои нужди, идентичност, история, право да бъде различен. 
Тя прие и уважи различието му и заедно с него прие и неговите стран-
ности. С времето от Кирил научихме как да се грижим за неговите 
обекти. Научихме, че грижейки се за тях, ние успяваме да се погрижим 
и за самия него. 

По време на Програмата имахме срещи и с Ася. От нея научихме до 
каква степен едно дете не може да понесе нищо, което идва от другия, 
дори и звученето на собственото си име. Ася е добре развито момиче, 
което има странна походка и още по-странен начин да слиза по стълби-
те. Не можеше да устои на тревата и се отиваше да изяде повече от нея. 
През цялото време клатеше и тресеше тялото си, потропваше с крака. 
Положението видимо ескалираше, когато някой се доближеше до нея, ди-
ректно я погледнеше в очите, искаше нещо от нея или се обърнеше към 
нея по име. Благодарение на Пламен Стоянов Ася успя да ни заинтригува. 
Той беше разтревожен за момичето и реши да предложи да се говори за 
нея. Пламен беше забелязал, че Ася е много затворена и дистанцирана. 
Медикаментозната терапия не успявала да облекчи напрежението в тя-
лото ѝ. Тръгвайки от собствените си тревоги за това момиче, на Пла-
мен му се наложи да извърви дълъг път, които мина през редица лични 
преживявания. За радост, вървейки по този път, той получи подкрепа 
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от девойката. Получи усмивките ѝ, когато ѝ разказваше историята на 
живота ѝ. Виждаше изправеното ѝ тяло и стабилната ѝ походка, ко-
гато слизаше по стълбите. Все по-често можеше да се обръща към нея 
по име и с определени искания, без това да предизвика агресивна реакция 
от страна на Ася. Дори понякога успяваше да ѝ помогне да измие ръцете 
си. От Ася, заедно с Пламен, научихме какво означава за нея да се клати 
и да се тресе през цялото време. Пламен се съгласи да предложи на Ася 
почивка и поради това, когато забележеше, че момичето започнеше да 
се напряга, той дискретно започваше да почуква и потропва вместо нея. 
Пламен се опита да регулира собственото си присъствие до нея и така 
ѝ позволи да си почине и да не бъде в постоянно напрежение. 

Благодарение на Славка Инджова се срещнахме със Сиси, която ни 
разказа за стойността, цената и значимостта на връзката с обекти-
те, които са извън собственото ѝ тяло. Славка ни разказа за Сиси, 
която, както тя се изрази, „живееше самотно в свой собствен свят“. 
Сиси не се интересуваше от никого и нищо около себе си. Тя скубеше 
косата си косъм по косъм, така че имаше цели оголени петна по скалпа 
си. Поливаше главата си със студена вода по много пъти на ден. Дълго 
време не понасяше върху тялото ѝ да има дрехи, а когато се съгласе-
ше да бъде облечена, трудно ги сменяше. Славка се опита да предложи 
присъствието си на Сиси, но тъй като сетивата ѝ бяха отворени за 
тревогите на момичето, бързо разбра, че хората ѝ идват „в повече“. За-
това тя предложи на Сиси една обикновенна пластмасова кукла, която 
нарече „специалната кукла на Сиси“. Славка започна да се грижи за кук-
лата, да я пази и да се обръща към нея. Докато един ден девойката не 
започна сама да търси куклата и да изгражда връзка с нея. Това ни даде 
нова надежда. Имаше нещо извън Сиси, което я интересуваше. Може 
би някой ден тя ще реши да се свърже и с някого от нас, така както се 
свързва с куклата си. Имаме такава надежда, защото често забеляз-
ваме, че говорейки на куклата, момичето реагира, и то по спокоен и 
приемлив начин.

Благодарение на Криси поставихме въпроса за връзката на възраст-
ния с детето. От него научихме, че връзката с един възрастен може да 
помогне на детето да се заинтересува от света и да присъства в него. 
Същата тази връзка може да опустоши младежа до степен, че той да 
изисква постоянното присъствие на възрастния, да държи да е един-
ствен в полезрението му, да го инвестира с много обич и същевременно с 
много агресия. Чрез този случай бяха поставени сериозни въпроси: „Как 
специалистът да се справи със собственото си безсилие в определени си-
туации?“, „Как да се справим със собствените си чувства?“, „Доколко, 
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докъде и в кой момент да допуснем едно дете до себе си?“, „Можем ли и 
как да понесем страданието на едно дете?“

Друг младеж, Иво, ни показва как едно дете, което е изоставено 
много рано от родителите си, може да поеме по пътя на самооткриване-
то си. Тръгвайки от това, да е излишен и изхвърлен като отпадък, той 
достигна до провокацията и предизвикването на възрастните, които 
заставяше да бъдат лоши с него и да го преследват. Търсейки себе си 
в думите и действията на възрастните, Иво премина от буквалното 
осъществяване на думите на другия към това, да стане някой, които е 
важен в думите и в действията на другия. Така постепенно Иво започна 
да търси и да получава нови отговори на въпроса „Кой сам аз?“. Някои 
от тези отговори бяха много приемливи. Русанка Моллова с готовност 
се съгласи да стане партньор на Иво в процеса на търсене на отговори. 
Тя първа му разреши да бъде ключар, да бъде този, които отключва и 
заключва вратите на институцията. Сега вече и ние знаем, че този, 
който отключва, има ключ към нещо затворено досега.

В началото Иван ни показваше, че не всяко тяло може да бъде цяло. 
За да бъде цяло, трябваше да бъдат изпълнени няколко условия. Тялото 
трябваше да бъде обуто с определени конкретни панталони и с опре-
делени конкретни обувки. Тялото можеше да бъде цяло само в малкия 
конкретен свят на Иван, съставен от педантично подредено легло, зас-
тлано по определен начин и с точно определени чаршафи. Иван ни по-
казваше, че може да съществува само когато е навсякъде във времето и 
пространстото – на пътя в началото на селото, откъдето идват всич-
ки и всичко; на прозореца, който разграничава „вътре“ и „вън“ и където 
няма място за друг освен за него; сред шума на децата, който го правеше 
„необуздан“. Времето се измерваше с редуването на идващите и оти-
ващите си възрастни, с влизането и излизането на всякакви предмети 
и хора от институцията. И ето че Иван започна да говори и ни пока-
за как думите, картинките и ритуалите могат да подредят света му 
по един поносим за него начин. Думите успяват да подредят времето и 
мястото в ежедневието на Иван и той вече съумява да намери значими 
дейности и отношения, в които да се ангажира. Донка Куманова беше и 
е с Иван по време на целия този процес. Тя забелязваше и най-дребните 
промени в състоянието му, тревожеше се за него, приемаше и оказваше 
гостоприемство на изобретенията му. Тя предложи на Иван да е тази, 
на която той да говори, и тази, която иска да го чуе. Тя предложи една 
значима връзка, която промени Иван и го направи по-приемлив и по-прия-
тен за всички. 
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Не можем да пропуснем и Симо – младеж, чийто живот е белязан от 
една голяма възбуда в тялото. Възбуда, която го разгражда, кара го да е в 
непрестанно движение, отдалечава го все повече от човешкия свят и го 
захвърля в света на дивото. Дивото, което хапе, къса, ръмжи, а не гово-
ри, движи се постоянно, яде всичко без задръжки. Дълго време се питах-
ме какво можеше да опитоми дивата възбуда в тялото и какво можеше 
да помогне на Симо да ни се покаже в друга светлина. Нямахме много 
основания, но подозирахме, че тази различна негова страна съществува. 
Водени от тази неясна надежда и основавайки се на желанието на екипа 
да помогне на Симо, ние се опитахме да се вгледаме в погледа му, да забе-
лежим начина, по които ни чува, да регистрираме как се приближава към 
нас, как се движи, какви обекти го предизвикват и какви го успокояват. 
Закачихме се за желанието и готовността на един възрастен да изгра-
ди защитите, необходими на Симо. Защити, които предпазваха погледа, 
гласа, тялото, за да бъдем по-малко заплашващи за него. Използвайки 
тези защити, понякога успявахме да успокоим възбудата в тялото на 
младежа. Тогава той започна да ни показва нещо ново. Вместо да удря 
децата, започна да бута предметите. Вместо да хапе хората, започна да 
хапе една гуменка. Вместо да разкъса дрехите си, успяваше да ги задър-
жи по-дълго върху тялото си. Вместо да удря възрастните, започна да 
ги бута. Вместо да блъска всички, проправяйки си път към тоалетната, 
за да яде отпадъка от децата, Симо започна да остава в стаята с един 
възрастен, които му предлагаше бебешки играчки и присъствието си. 
Така Симо се доближи до началото на eдна човешка връзка. Всъщност 
той все още ни провокира и заплашва възрастните, но към днешна дата 
можем да кажем, че сега имаме повече основание да вярваме, че той има 
и друга страна. Страна, която на моменти успяваме да видим. Страна, 
която можем да приемем. Страна, която ни дава надежда да предполага-
ме, че някой ден тялото на Симо ще е достатъчно успокоено, а страда-
нията му ще са по-поносими.

Рали ни шокира и предизвика със страданието, което ни представи. 
Тя ни показа широк спектър от начини за разрушаване, разкъсване и раз-
падане, които прилагаше спрямо собственото си тяло и спрямо телата 
на другите деца. Показа ни, че животът има измерения, които са недос-
тъпни за нас. Едно страдание, което е толкова несъвместимо с това, 
да има други живи, говорещи и искащи същества. В същото време тя 
ни показа как няколко съвсем малки, но подходящи действия могат да 
я успокоят. Действия като да късаш хартия, да глеждаш картинки, да 
подаваш топка на друг човек, да се завиеш с одеяло. Действия, които ус-
пяваха да я организират и регулират по начин, по който светът вече не 
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беше единствено бойно поле, в което, за да се предпазиш, трябва пръв да 
атакуваш. Знаем, че на Живко Лъсков му беше много трудно да разбере 
това, което трудно може да бъде разбрано. Оказа се, че това не е тол-
кова нужно. Живко просто искаше да помогне на Рали. Той прие да „не 
знае“ и да „не разбира“. Довери се на странните ни препоръки. Пое риска 
самият той да изглежда странен в очите на колегите си. Живко започна 
да осигурява на Рали одеяло. Той се грижеше за него и винаги и го пред-
лагаше, когато усетеше, че момичето се напряга. За изненада на всички, 
Рали бързо разпозна тази подкрепа и реагира на нея. Сега, благодарение на 
Живко, тя има още един начин да се защити и да се успокои. Този начин е 
много по-приемлив и по-поносим. Той намира основание в присъствието 
на един възрастен, който е достатъчно мъдър, за да не знае, и доста-
тъчно сензитивен, за да стане партньор на детето.

Пенка Коева ни запозна с Живко, който е младеж на 18 години. 
Той имаше оскъдна семейна история и живот, белязан от поредица 
от премествания, реинтеграции, последвани от изоставяния. Живко 
се интересуваше от всякакви метални предмети, които настоятел-
но вземаше, вадеше, чупеше, навиваше, събираше, криеше от другите. 
Пенка беше разбрала, че това са „съкровищата“ на Живко, които той 
криеше от възрастните и събираше в скъсаната част на матрака си. 
Тя беше забелязала как тези съкровища са толкова важни за момчето, 
че когато му бъдат отнети, той се напрягаше и впоследствие ги скри-
ваше в дупката на тоалетната чиния. Живко не можеше да понесе 
нещата да бъдат цели и късаше собствените си дрехи на парченца. 
Пенка и нейните колеги приеха буквално, че нещо е скъсано и в самия 
Живко. Водени от това разбиране, те се съгласиха да го придружават 
в субективните му опити да се събере. Пенка отговори на желанието 
на младежа да му завързва мартенички върху ръцете и разреши те да 
бъдат вземани от нейните ръце. Така започна серия от загубвания на 
мартениците, намиращи се на ръцете на Живко, и търсене на марте-
ници от ръцете на Пенка. Постепенно в тази циркулация на мартени-
ци Живко включи и други членове на екипа. Впоследствие към марте-
ниците се добавиха и малки парчета плат, които младежът носеше 
на възрастните, за да му ги връзват. С времето към тази циркулация 
на обекти възрастните предложиха на Живко между тях да цирку-
лират и думи. Постепенно той започна да поверява съкровищата си 
на възрастните, а те поеха отговорността да ги съхраняват в един 
специален чорап. 

 Дана ни показа колко притеснителен може да бъде погледът на 
другия за едно дете. Колко заплашителна може да бъда заявката на 
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другия, дори когато е отправена добронамерено. Колко странни парт-
ньорства може да изгради едно дете с необичайни обекти. За Дана по-
гледът на другия е прекалено заплашителен, така че с времето тя си 
беше изработила свой начин да се предпазва от него. Тя не виждаше 
обектите, предложени ѝ от възрастните, не виждаше и самите тях. 
Въпреки това момичето добре се ориентираше в пространството на 
институцията, забелязваше определени малки предмети и погледът 
ѝ засияваше, когато ѝ сложат пръстен, лакират я, облекат я с хубави 
дрехи. Дана отказваше да приеме и допира на възрастните, който я 
напрягаше, и тя започваше да вика и удря главата си. Избираше да седи 
встрани от всички, заемайки специфична поза. Особено притеснително 
беше храненето ѝ и Мара Кръстева се тревожеше за това. По време 
на хранене Дана често не успяваше да седне на стола, а когато все пак 
го правеше, тялото ѝ беше изпънато като струна, с ръце, кръстосани 
отзад. Дъвчеше храната, но трудно я преглъщаше. Често я изплюваше 
и обръщаше купата. Всъщност храната като че ли имаше значител-
на власт над Дана. Власт, която често ни изглеждаше като тирания. 
Тръгвайки от личната си тревога за Дана, Мара прие да се включи в 
храненето ѝ по малко по-различен начин. Съгласи се да направи стъпка 
встрани от регламента на институцията, така че имаше моменти, в 
които Мара извеждаше Дана извън столовата преди хранене. Съгласи 
се да регулира стола, на който момичето сядаше, и когато Дана започ-
ваше да се напряга, Мара го преместваше малко встрани. Ритмично 
потропваше, наброяваше подадените лъжици, поемаше отговорността 
да се кара на тираничната храна, за да може Дана да се нахрани. Така 
един ден Мара чу как Дана казва „не“ на храната и сама се опита да я 
регулира. Така вече беше много по-възможно Дана да се храни спокойно, 
без да обръща купата и без да плюе храната. Придружавана от екипа 
на институцията, Дана започна да прави опити да регулира и погледа 
на другия. Тя намери малък параван, зад който се скриваше, когато се 
обличаше. Започна да проследява с поглед възрастните, когато те се 
движеха зад нея. Започна да ги вика по име и винаги намираше обекти, 
които да постави между себе си и тях, така че да регулира присъствие-
то им спрямо собствените си изисквания.

Полина ни показа, че понякога стаята и предметите могат да ожи-
вяват и да стават прекалено реални и заплашителни. Тя имаше сери-
озни автоагресивни прояви, предшествани от характерно поведение. 
Погледът ѝ блуждаваше, не реагираше на гласа, след което започваше 
силно да удря лицето си. Често се стигаше до разкървяване, но кръвта 
не я тревожеше и тя я размазваше или продължаваше да се удря. Имаше 
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моменти, в които автоагресивното поведение започваше внезапно, как-
то персоналът на институцията се изразяваше, „от нищото“. Тогава 
Полина викаше пронизително, настоятелно махаше дюшека от легло-
то си и държеше да легне върху таблата му или върху теракота. Има-
ше и моменти, в които момичето успяваше да легне на дюшека, но при 
усло вие, че се завие презглава. Понякога Полина хапеше китките си и се 
удряше по краката. Тя нямаше значими обекти, нито значима връзка с 
възрастен. Въпреки това имаше две дейности, които видимо ѝ харесва-
ха – да ѝ слагат червило и да я мажат с кремове. Хората от институ-
цията поеха ангажимента да не оставят Полина сама, когато стаята 
и предметите оживееха и станеха прекалено реални за нея. Те се включ-
ваха, като я извеждаха извън стаята, разхождаха се с нея, говореха ѝ. 
Това успокояваше момичето за известно време, но когато виковете пак 
започваха, Полина отново се нуждаеше от някой възрастен, който да 
я премести и който да се справи с оживелите обекти, които я заплаш-
ваха. Така постепенно, минавайки през разходките, грижите, премест-
ването от едно място на друго и говоренето, между Полина и един от 
възрастните се завърза връзка. По-късно и други възрастни приеха да 
партнират на Полина, съобразявайки нуждите ѝ. Наистина беше необ-
ходимо време, за да може Полина да направи прехода от викането без 
причина към викането, за да повика възрастните. Беше необходимо вре-
ме, за да се увери, че възрастните разпознават повика ѝ, готови са да 
се включат и да помогнат в опита ѝ да се справи с прекалено реалните 
обекти. Беше нужно време, за да могат и самите възрастните да разбе-
рат, че е възможно да се оправят с неща, които не разбират, които не 
виждат и които ги плашат.

Марина караше Петя Савова да се тревожи поради категоричния 
си отказ да се храни. Тя риташе, викаше, хапеше, дереше, плачеше 
всеки път, когато трябваше да приема храната. Не даваше никой да 
се доближи до нея, блъскаше си главата в стената, в пода, в леглото. 
Дишаше учестено и цялата трепереше от възбуда. Марина приемаше 
присъствието на възрастните с много напрежение. Започваше да мън-
ка монотонно, да се клати напред-назад, да си притиска силно очите. 
Също така можеше да остане цял ден на място, без да протестира 
или да иска нещо. Петя намери начин да се доближи и да присъства до 
Марина, като внимателно изучи и точно се съобрази с всички изиск-
вания на момичето. Имаше моменти, в които Марина силно хващаше 
ръката на Петя и забиваше ноктите в нея. Блъскаше я и казваше бързо 
името си няколко пъти, след което Петя чуваше едно ясно и катего-
рично „Не, не, не“. В други моменти Марина сякаш се сливаше с тялото 
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на Петя и с телата на другите възрастни. С времето работещите 
в институцията забелязаха, че Марина изглежда значително по-спо-
койна, когато с пръсти почуква по пода или по себе си, както и когато 
има музика. Водени от тези си открития, те започнаха да използват 
различни обекти при общуването си с момичето. Тези обекти служеха 
като малки защитни прегради между тях. Освен това възрастните 
говореха на Марина индиректно, мелодично, в нейния ритъм на почук-
ване, цъкане, тананикане. Понякога се караха на обектите, които я об-
себваха или тревожеха. Приемаха ритуалите ѝ и се включваха в тях. 
Така един ден Марина показа, че тя сама си е намерила обект – плюшен 
заек. Възрастните започнаха да се грижат за зайчето, да го забелязват, 
да му говорят. По този начин и Марина можеше да приеме присъстви-
ето на възрастните по-спокойно. Другите обекти, които тя откри, 
бяха думите. Отначало Марина употребяваше само името си и едно 
„НЕЩЪ“, а по-късно към тях се добавиха и „водя“, „пея“, „мама“, „супа“, 
„пари“, „браво“. Отскоро Марина започна да прави прости изречения, 
като говори за себе си в трето лице – „Марина до стената“, „Айде на 
леглото“, „Още малко и край“. Можем да кажем, че отказът на Марина 
стана нейна опорна точка да живее, да се обособи като отделно човеш-
ко същество и едва тогава да започне да се свързва с другите. Марина 
премина през думите на възрастните, през храната, през зайчето, по-
сле през собствените си думи. Придружавана от възрастните Марина 
успя да извърви своя път от категоричното „НЕЩЪ“ към настоящото 
„НЕЩА“. Наистина към момента Марина приема много повече неща от 
този свят. Приема и възрастните, без да е задължена императивно да 
ги подрежда, да се слива с тях или да им отказва. За да стане възможен 
този преход, беше необходимо първо самите възрастни да се съгласят 
да приемат света на Марина такъв какъвто е и да се подчинят на не-
говите сурови закони. Беше нужно самите възрастни да приемат, че 
Марина владее различен език. Език, който те трябваше да положат 
усилия, за да научат. 

По време на работата си с екипите на социалните заведения и спе-
циализираните институции научихме важни неща. Научихме ги от де-
цата и от възрастните, които се грижеха за тях. Много често на въз-
растните им се налагаше да правят неща, за които невинаги им беше 
ясно как ще помогнат. Затова сме признателни, че преди да започнат 
да ни разбират, ни се довериха и това ни даде шанс. Благодарни сме на 
децата, които много често потвърждаваха нашите хипотези, преди 
възрастните да ги разберат и осмислят. Те бяха наши парньори, така 
както и ние се опитахме да бъдем техни партньори. Но ние знаехме, 
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че това беше само началото. Предстояха още много малки открития 
и много малки стъпки в усвояването на тези тридесет различни езика, 
които децата ни представиха. В тази процес ние ще продължим да се 
основаваме на уникалния език и на специфичните прояви на всяко дете, 
на субективното присъствие и желание на всеки възрастен. Ще про-
дължим да се грижим за специалното пространство, в което заедно с 
възрастните, грижещи се за децата, ще можем да говорим за техните 
наблюдения, преживявания, тревоги, и ще държим сметка за това в со-
циалната услуга да има свободно място за субективните изобретения 
както на децата, така и на възрастните. 
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Детето, което не искаше  
да прави шпагат

Ангелина Даскалова*

Алекс е на 9 години и е във втори клас във Френския лицей „Виктор 
Юго“ – България, където от няколко месеца заемам длъжността психо-
лог по заместване на психоложката, която е в отпуск по майчинство. 
Секретарката на лицея е тази, която за първи път ми разказва за това 
момче. Тя споделя с мене, че предишния ден е видяла Алекс да плаче на 
двора и че нищо не е можело да го успокои. Не е знаела какво да прави. 
Той е бил сам и отказвал да говори с когото и да било. Тя се опитала да 
разбере какво се случва, но усилията ѝ били безуспешни – той избягал 
в тоалетните и тя не успяла да го заговори. Според нея Алекс е едно 
свръхчувствително дете, което изпитва затруднение да се приспособи 
в училище. Краткият ни разговор е прекъснат от среща, на която се-
кретарката трябва да присъства.

Няколко часа по-късно разбирам, че бащата на Алекс е в училището 
и желае да се срещнем. Каня го в кабинета си. Той е усмихнат и много 
приказлив. За няколко минути успява да ми разкаже историята на Алекс, 
преди да започне да учи в лицея в София през септември 2013 година. Роди-
телите са циркови артисти, бащата е българин, майката – белгийка. Те 
са се запознали в Белгия по време на турне. До този момент семейство-
то никога не е идвало в България, животът им се е организирал спрямо 
спектаклите, в които са участвали в целия свят. Единствената дър-
жава, в която „корабът им е пуснал котва“, била Белгия. Там също така 
живеят бабата и дядото на Алекс по майчина линия. Там той самият е 
роден, там е прекарвал и по няколко месеца, докато родителите са били 
на турне. Алекс е единствено дете, майка му не може да има други деца 
поради заболяване, което преди 2 години лекарите са установили. Баща-
та на Алекс говори превъзбудено за живота им на циркови артисти. В 

* Ангелина Даскалова е клиничен психолог, работи в сдружение „Дете и простран-
ство“, член е на Българското общество за лаканианска психоанализа. (Бел. съст.)
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зависимост от предложенията, които имат, те заминават в различни 
краища на света за различен период от време. Алекс ги съпровожда през 
по-голямата част от пътуванията им. Той никога не е ходил на учили-
ще, изучавал е училищния материал дистанционно. Поради тази причи-
на, пристигайки в лицея в София, полага изпит за определяне на нивото 
на знанията му, което води до записването му във втори клас, независи-
мо че е по-голям с две години от другите деца в класа. Бащата споделя, 
че той и съпругата му са искали да се установят някъде за по-продъл-
жително време. В Белгия не са успели да си намерят работа в сферата 
на цирковото изкуство и са решили да опитат късмета си в България. 
Възнамеряват да останат в страната поне две години, а ако се интегри-
рат и намерят професионална реализация, да се установят за постоян-
но. Бащата е чувствителен по отношение на трудностите, свързани с 
адаптацията на сина му, но смята, че това е временно. Не споменава за 
нищо по-необичайно, което да е белязало развитието на детето. „Вярно, 
животът ни не е като на другите хора, но нищо не е липсвало на Алекс. 
Той винаги е бил щастлив. Толкова много неща е имал, че много деца на 
неговата възраст само биха му завидели. Вероятно е малко срамежлив, 
но ние се опитваме да го привлечем към сцената. Ще му мине, смятам.“ 
Разбирайки, че в лицея има психолог, бащата изявява желание да се сре-
щам със сина му, за да му помогна да се интегрира по-добре в училище. 
Според него детето изпитва голямо затруднение да свикне в България, 
няма приятели, не говори български и отказва да учи езика. Бащата съ-
жалява, че може би не е подготвил достатъчно сина си за тази промяна. 
„Мислех, че идвайки веднъж в България, той ще свикне. Толкова много 
бяхме пътували на различни места и Алекс никога не е имал проблеми. 
Дори цяла година бяхме на един кораб и той се чувстваше много добре. 
Не мога да разбера защо тук стана толкова чувствителен и не желае 
да остане в България. Обяснявам му , че това е моята родина, че много 
ще се гордея с него, ако се опита да опознае страната. Опитвам се да го 
мотивирам, но имам усещането, че не се получава.“ Предлагам на бащата 
да не настоява много Алекс да се адаптира и да му даде повече време, за 
да намери отново своите опори, които вероятно са се разклатили.

И така, пред три месеца бе първата ми среща с Алекс. Той е хубаво 
момче със светло лице, големи черни очи, спретнато и обръщащо много 
внимание на дрехите си, следейки да не ги изцапа. Детското му лице, 
невинният и наивен поглед са в несъответствие с жестовете и позата 
на тялото му, които много повече наподобяват поведението на възрас-
тен човек, който много добре се владее и има изискани маниери. Алекс 
не иска само демонстрира добро възпитание. Той внимава по отношение 
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на всяка дума, която произнася, говори бавно, сякаш иска да предотвра-
ти всякаква неволна грешка, и за да наблегне на това, което се опитва 
да каже, той ръкомаха. Това е един втори език на жестовете, който 
си е изобретил и използва, когато другите се обръщат към него. Алекс 
с интерес наблюдава много повече реакциите и мимиките ми, откол-
кото това, което казвам. Дори най-малката реакция от моя страна го 
кара да реагира – или спира да говори, или започва да използва все повече 
и повече жестове. По време на първата ни среща изпитвам известно 
затруднение да следвам това, което той изрича, и това, което ръцете 
му показват посредством многобройни жестове. Търся някакво съот-
ветствие и се опитвам да уловя смисъла, но много бързо установявам, 
че смисълът се изплъзва така, както когато пясъкът изтича измежду 
пръстите на човек, когато той ги разтворя, жестикулирайки. Алекс го-
вори на френски, обяснява, че винаги е говорел само този език и че почти 
нищо не разбира на български. Без да го питам каквото и да било, той сам 
заговоря за живота си в България. „Тук всичко е странно. Всичко е раз-
лично в сравнение с Белгия. Аз обичам Белгия. Тук е мръсно, а мръсотия-
та е много лошо нещо. Хората замърсяват земята, не ги разбирам, защо 
им е да правят това...“ Няма въпрос в това, което казва, Алекс не чака 
отговор. Докато успея да кажа нещо, той продължава: „Тук в училище 
приятел ми е само Мартен. С другите не мога да съм приятел. Не съм 
като тях. Те хвърлят хартийки по земята и това ме ядосва. Не е хубаво. 
Мартен също го прави, но все пак е различен...“ „Мартен е французин, 
нали?“, питам аз. „Да, другите са българи и има толкава неща, които не 
намирам тук и които имах преди.“ Следва дълго мълчание. Предлагам на 
Алекс да изброи нещата, които е имал преди и които не намира в Бъл-
гария. Казвам му, че ще ги записвам и ще направя списък. Той е съгласен. 
„Актимел, знаете ли какво е това ? Ще ви обясня. Това е една напитка, 
която е хубава за тялото. Прави костите по-здрави, ако пиеш всеки 
ден, няма да се разболееш. Актимел е за сутринта. Тук няма Актимел. 
Няма Актимел, който е добър за тялото. Има и една пица, която ми е 
любима. Родителите ми я поръчват в ресторанта и тя е много вкусна. 
Как се казваше? Чакайте, ще се сетя. А, да, пица „Маргарита“, сетих се. 
Мммм, наистина е много вкусна. И Domino’s pizza я правят, никой друг. 
Тук я няма, какво тогава да ям? Та дори не знам какво има в храната тук 
и дали е добро за тялото. Има и една газирана напитка, която прилича на 
фантата, но фантата е с оцветители. Тази напитка не се продава във 
„Фантастико“. Алекс изброява още няколко хранителни продукта. Аз 
повтарям наименованието на всеки един продукт и го записвам. Стру-
ва ми се, че това позволява да се сложат точки там, където Алекс е 
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подет от центруфуга от думи, откъснати едни от други. Колебая се 
дали трябва да кажа на Алекс, че пица Маргарита от Domino’s pizza и 
Актимел под друго име съществуват и в България. В крайна сметка се 
придържам към това да правя списъка и завършвам тази наша среща, 
казвайки, че следващия път ще продължим.

По време на следващите ни срещи Алекс ми говори за това, че не 
харесва да живее в София, където той е при дядо си по бащина линия, 
когато родителите му са заети. Детето с всякакви детайли ми опис-
ва дядо си, правейки в същото време гримаси, изразяващи отвращение. 
Според Алекс дядо му има развалени зъби, които не мие често, мръсен е 
и не обръща внимание на външния си вид. Опитвам се да отворя малко 
пространство в дискурса на момчето, споменавайки, че някои възраст-
ни хора са по-небрежни от други. Алекс е съгласен с това и продължава 
с една от неговите теории за съвършения човек, който той би искал да 
бъде. „Никога няма да бъда като дядо ми. Винаги внимавам добре да си 
мия зъбите, не понасям мръсните хора. Не искам да кажа, че не обичам 
дядо ми, но той не трябва да прави това, което прави. А на всичкото 
отгоре и пуши. Не е хубаво да се пуши. Никога няма да пуша и ще направя 
всичко възможно да не правя лоши неща.“ „Какви лоши неща например?“, 
питам аз. „Например да убивам. Не е хубаво да се убива. Няма да бъда 
убиец. Не трябва да съществуват хора, които убиват природата. Всич-
ко възможно ще направя да им кажа да престанат да го правят. Човек 
има нужда от дърветата. Аз няма да стана такъв.“ През цялото това 
време Алекс прави различни жестове с ръце във всички посоки. Предста-
вям си го като клоун в цирка, който ръкомаха и хората от публиката 
трябва да отгатнат какво пресъздава. Само че в случая на Алекс липсва 
краят, който да предизвика смеха на публиката. Развръзката не се поя-
вява. Аз продължавам да записвам и да правя списък този път с нещата, 
които един човек трябва да прави, за да бъде добър.

Няколко дни по-късно научавам, че дядото на Алекс иска да говори 
с мен, тъй като родителите на момчето са заминали за десет дни и 
той е останал сам с детето, което отказва да отиде на училище вслед-
ствие на някакъв инцидент, който се е случил по време на междучасие. 
Дядото е тъжен, защото не успява да говори с внука си на френски, а 
Алекс не разбира нищо от българския. Това, което се е случило в учили-
ще, бе, че Алекс е ударил своя съученичка с някаква фигурка на диноза-
вър, която момичето се е опитало да му вземе. Тази ситуация, далеч не 
необичайна за децата в училище, поставя Алекс в голямо затруднение. 
Един жест, който му се изплъзва, и това предизвиква ступор – той не 
може да прекрачи прага на училище. Остава неподвижен пред входната 
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врата и дядо му не знае какво да прави. Предлагам дядо му да не насто-
ява Алекс да отиде на училище в този ден. На следващата сутрин каня 
момчето в кабинета си малко преди учебните часове, казвайки, че има 
право да се срещне с училищния психолог. Алекс ми разказва за сцена-
та с динозавъра, която се бе случила. Той добавя, че го е срам от това, 
което е направил. Аз му казвам, че понякога се случва хората да правят 
неща, които не искат да направят. Искам да продължа, но той ме пре-
късва, изявявайки желание да ми говори за Белгия. Разказът му е добре 
структуриран, ръкомаха значително по-малко от обичайното. Започва 
с това, че обича много баба си и дядо си по майчина линия, които живеят 
в малък град близо до Брюксел. Много скоро нова теория се прокрадва в 
неговия разказ. Той започва да ми обяснява защо Валония е по-хубава от 
всяко друго място на света. Изброява различни факти, които доказват 
това твърдение – природата, която е прекрасна, сортирането на отпа-
дъците, преработката на опаковките. Добавя, че когато порасне, ще се 
опита да направи природата и земята по-хубави и по-чисти. Предлагам 
му отново да записвам идеите му, акцентирайки, че за него те са важни 
и би било жалко да не ги запазим. Алекс е много вдъхновен и пожелава 
сам да записва идеите си. Не след дълго ме пита дали може да влезе в час. 
Аз тихичко му отговарям: „Да, Алекс има право да се върне в класа“. Той 
тръгва, усмихвайки се.

Така нашите срещи бележат един нов етап. Алекс е този, който 
записва идеите си. Изненада е за мен, че той напълно спира да ръкомаха 
и жестикулира. Момчето казва нещо, настъпва кратка пауза и записва 
това, което бе казал. Един ден решава да каже кои професии му харесват 
и би искал да упражнява, когато стане голям. Градинар, майстор, фа-
брикант на шоколад, учител, архитект, производител на хляб, полицай, 
лекар... Той изброява всички възможни професии, за които човек може да 
се сети. Сякаш трябва да изрецитира списъка с професии, фигуриращи 
в речника. Той ги записва старателно. И понеже списъкът няма край, аз 
още веднъж го питам дали това са наистина професиите, които иска да 
владее, когато порасне. „Да“, категорично заявява той. Питам го къде 
би желал да работи, а той без да се замисля отговоря: „В Белгия, Вало-
ния“. Тогава аз взимам един молив и ограждам в нещо като кръг имената 
на професиите, които Алекс е написал на листа. Този кръг наподобява 
на картата на Валония в Белгия. Той подчертава, че Валония е малка и 
че вероятно няма да има място за всички професии. Започва да изтрива 
една по една професиите, които е изписал. Остават само няколко думи –  
фабрикант на шоколад, производител на хляб, градинар и майстор. На-
стъпва тишина. Поглежда ме и ме пита: „Имам ли право да не бъда цир-
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ков артист?“ Не отговарям веднага. Той продължава: „Родителите ми 
казват, че трябва да мога да правя шпагат, в случай че не успея в живо-
та... не искам да правя шпагат.“ Тогава му казвам, че има право да избере 
професията, която иска. Той се усмихва и тръгва.

По време на следващите ни срещи Алекс продължава да разказва за 
своите теории, свързани с един идеален свят, в който той се е вкопчил. 
Винаги изброява много неща, опитвайки се да бъде възможно най-изчер-
пателен, без липсата да съществува. Аз се опитвам да слагам край в спи-
съка, да вмъквам малки интервали, да поставям точки, което очевидно 
носи успокоение у Алекс. 

Разбирам от класния ръководител, че Алекс посещава с по-голямо 
желание часовете, но все още не се включва в групови дейности като 
останалите ученици. Започнал е да пише домашните си под формата на 
таблици, слагайки на нов ред всяка дума. Това за учителя е много стран-
но, но той все пак е доволен, че момчето пише домашните си и че се 
забелязва малък напредък по отношение на ученето. Все още обаче за 
преподавателя това е незадоволително по отношение на усвояването 
на учебния материал.

Продължавам да се срещам с Алекс, продължавам да отварям прос-
транство за неговите конструкции за света и го следвам в тяхната 
организация. 
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Тео иска да бъде Тео
Паулина Качулева*

В момента Тео е дете на 7 г. Започва да посещава Центъра, когато е 
на 5 години, като заявката на майката е да се работи с логопед, защото 
детето има неясен говор и изостава от връстниците си по отношение 
на развитието на речта си. Освен това, майката се оплаква, че Тео е 
твърде буен, като че ли не може да застане на едно място, прави тикове 
с глава, рамене и очи. Детето почти не посещава детска градина, защо-
то много често боледува, алергичен е и има астматични пристъпи. Май-
ката се тревожи още, че там детето не се храни пълноценно, защото е 
много капризен към храната. Тя смята, че това, което е нужно на сина 
ѝ, е логопедична подкрепа, и така с детето започва работа логопедът 
на Центъра. Скоро той установява, че проблемите на Тео не са само от 
логопедичен характер – той често отказва да влезе в кабинета, отказва 
да изпълнява каквито и да било говорни и дихателни упражнения. 

На екипно обсъждане се взема решение да се включат и психолози, 
като единият да се среща с детето, а другият с майката. Работата по 
случая преминава на приливи и отливи, които следват каприза на майка-
та да води или да спре да води детето на консултации. След като преди 
около една година екипът взема решение окончателно да се прекрати 
работата по случая, майката рязко решава, че за нея и детето е много 
важно да посещават консултациите при психолог и след като логопедът 
е категоричен, че детето няма повече нужда от логопедична работа, по 
случая остава да работи само психолог, който се среща с детето, като 
същият провежда срещи и с майката. 

Моето включване в работата по този случай стана през април 2013 г.,  
в момент, в който на психолога се налага да отсъства по-продължи-
телно време. Той сподели, че се тревожи да остави детето за дълъг пе-
риод без подкрепа. Аз започнах своята работа като човек, който има 

* Паулина Качулева е педагог от Център за обществена подкрепа „Усмивка“,  
гр. Ямбол, член е на сдружение „Дете и пространство“ и на Българското обще-
ство за лаканианска психоанализа. (Бел. съст.)
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задачата да осигури на детето пространство, в което то да продължи 
да работи, докато се върне на работа титулярният терапевт. Казвам 
това, защото на този етап от моята работа към мен нямаше отправе-
на заявка от страна на майката. 

На първата ни среща Тео се държи съвсем свободно и веднага започ-
ва да се разпорежда, като че ли аз съм там само за да изпълнявам това, 
което той ми казва. Ако се забавя или се чудя какво да направя, става 
нервен и повтаря: „Хайде, давай, бързо“. Забелязвам, че говори неразбра-
но като заменя „р“ с „л“. Аз казвам, че ми е трудно да разбера какво ми 
казва, питам го може ли да говори по-ясно и той от този момент ната-
тък започва да ми говори съвсем ясно и правилно. 

Играем игра, в която търкаляме един на друг топка по пътечка от 
модули, когато  Тео започва да иска от мен да събарям с топката тух-
лички. Аз отказвам, като заявявам, че не мога да правя това. Опитвам 
да предложа нещо друго, задавам някакви въпроси и забелязвам, че Тео 
въобще не ми отговаря. На следващата ни срещ, Тео отново иска от 
мен да събарям тухлички, но аз казвам, че тук възрастните не играят, 
а играят само децата, тогава той ги събаря сам и на моя въпрос: „Какво 
стана?“, отговори: „Луната се счупи, но аз ще я поправя, не съм луд.“ 

После измисли игра „на котка и мишка“ и понеже отказах да съм 
котката, която изяжда него – мишката, той взема едно плюшено куче 
за котка и започва игра на изяждане, в която Тео съвсем истински за-
хапва плюшеното куче. Детето ясно ми показва каква е линията, която 
иска да държа в поведението си спрямо него – в никакъв случай не тряб-
ваше да се съгласявам да заемам мястото на обект в неговия фантазъм, 
което той ми налагаше; трябваше да се опитвам да съм от страната на 
реалността и същевременно да съществувам за Тео. 

Имаше поредица от такива игри, в които на него му е трудно да на-
прави нещо сам. Опитваше се да ме задейства, като казваше: „Не мога да 
го наплавя“, но аз винаги отказвах да правя нещо вместо него, така той 
направи къща от модули за патицата, после я събори и каза: „Патицата 
е лоша, тя събори къщата, но аз я убих“; успя да свърже няколко елемен-
та на конструктор с болт и гайка. Забелязах обаче, че в игрите му вина-
ги присъства деструктивен елемент. Веднъж когато построи къща от 
модули и я събори, той ми каза: „Виж, счупи се къщата“. Аз отговорих, 
че къщите от кубчета могат да се чупят и че ако той иска, пак може 
да построи къща. Тогава Тео отново построи къща, като този път я 
подреди отвътре с „мебели“ и „телевизор“ (слагаше например тухличка 
и ми казваше: „Виж, това е телевизор“). Накрая беше толкова доволен, 
че извика майка си да дойде и да види къщата.
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Така приключи първият етап от моята работа с Тео. Когато си дой-
дох от лятна отпуска след почти два месеца, психологът, който рабо-
теше по случая с Тео, се беше върнал на работа и на екипно обсъждане 
възникна въпросът дали е добре аз да остана да работя по случая и каква 
да бъде позицията ми, след като работя като педагог в Центъра. Съ-
щото има значение и когато заедно с родителите се обсъжда планът 
за действие. Обсъдихме въпроса на супервизия и взетото решение беше 
да остана в работния екип по случая, като преформулираме целите на 
моята работа с детето в по-педагогически смисъл, например – развива-
не на устойчиво внимание, памет, мислене, за да се подготви детето за 
започване на първи клас. Това решение беше взето, за да се отговори на 
заявката на майката, която е отложила с една година постъпването 
на Тео в училище, защото смята, че поради честите му боледувания и 
нередовното посещение на детска градина не е достатъчно подготвен 
за училище. Майката приема ентусиазирано предложението и иска да ми 
донесе тетрадките на Тео от детската градина, за да се ориентирам 
по-добре в неговата подготовка и да подпомогне моята работа с детето. 

Първия път, когато срещам Тео след лятната отпуска, той отново 
прави къща от модули и след игра се съгласява да ми помогне да подре-
дим салона. Подчертавам това, защото мисля, че е важно да кажа, че в 
този период майката води Тео по-редовно на детска градина, загрижена 
за неговата подготовка за училище. В края на срещата ни решавам да 
се възползвам от донесените тетрадки, за да насоча вниманието на де-
тето към учебна работа. Разглеждам едната тетрадка, харесвам кар-
тинките и задавам различни въпроси на Тео. Той не ми обръща никакво 
внимание и не отговаря на това, което го питам. Тогава ми хрумва да се 
усъмня в това, дали някое друго дете не е рисувало тези хубави картин-
ки, чак тогава Тео казва: „Аз ги рисувах“. После се загледа в огледалото 
и аз попитах кого вижда там, а той отвърна „Аз“. 

На следващата ни среща ме изненадва – аз отново съм извадила те-
традките и задавам същия въпрос: „Кой е рисувал картинките?“ и „Дали 
и друго дете е рисувало там?“ Тео също се чуди заедно с мен и ми казва, 
че майка му ще се кара, защото друго дете е рисувало в тетрадките 
му. Известно време след това се занимаваме с разглеждане на картинки, 
като на моя въпрос, какво вижда, Тео отговаря: „Ти не знаеш ли?“, и едва 
след това отговаря на зададения от мен въпрос. После окончателно изо-
ставя тетрадките и отива да играе с меките модули. 

За следващия път съм приготвила пластилин, от който да правим 
букви и цифри. Тео вижда пластилина, грабва го и несръчно прави от него 
човешка фигура. Не обръща внимание на опитите ми да насоча внимание-
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то му към изработване на букви от пластилин. Смачка човека и от топ-
ката направи „дух“, каза ми: „Знаеш ли, духовете са лоши, те изяждат 
тялото на човека. По цял ден ми ядат тялото и мозъка тия духове.“ Из-
мисли една игра, в която заедно с духа скача в сухия басейн и там следва 
борба, той се подава с „духа“, залепен на челото му, и гледа страшно, за-
меря ме с топки, после се скрива, смачква пластилина, излиза от басейна 
с вика: „Спасих се!“, тича към огледалото, като хвърля пластилина към 
образа си, и казва: „Трябва да се счупи“, а аз питам: „Кое?“, той отгова-
ря: „Пластилина“. Играта се повтаря няколко пъти и тогава му казвам, 
че като се „счупи“, пластилинът отново може да се съедини и от него 
могат да се правят много работи. Тео ме пита мога ли да правя от плас-
тилина палачинка? Аз правя кръгче и питам добре ли съм се справила, а 
той рисува с молив очи и усмивка в кръгчето и ми казва: „Това е добра 
палачинка, тя не яде хора, хората ядат палачинки.“ Накрая започва да 
играе на шофьор. В края на срещата осъзнавам, че напълно съм забравила 
педагогическия уклон в моята работа. Все пак в работата има правила и 
аз отново подлагам случая на супервизия. Задавам въпрос: „Трябва ли да 
продължа да насочвам работата към чисто педагогически занимания?“ 
Супервизорът отвръща: „Според теб това възможно ли е?“

Изоставих тетрадките и продължих да следвам Тео в неговата ра-
бота да свърже в едно цяло разделеното си тяло. Веднъж, срещайки се 
в кабинета на психолога с едно момиченце с аутизъм, Тео е много впе-
чатлен, попита ме защо тя не говори, аз отвърнах със същия въпрос и 
той ми разказва следната история: „Тя знае да говори, но е забравила. Аз 
бях като Жаки, но мама ме заведе в града, там срещнах един човек, той 
ми каза нещо и аз си спомних и започнах да говоря. Майката на Жаки 
трябва също да я заведе в града, там тя да срещне някой, той да ѝ каже 
нещо и тя ще си спомни, и ще започне да говори.“ Отначало тези думи 
на детето ми прозвучаха като пророчество, бях поразена от тяхната 
проникновеност и сила на въздействие. 

Тревожех се, че наред с тези игри започнаха да се появяват игри с 
чупене. Веднъж, когато отхвръкна главата на шофьора на един състеза-
телен автомобил – играчка, Тео ми каза: „Виж, това е моята глава“. Той 
непрекъснато ме изправяше пред различни въпроси. Отново потърсих 
супервизия с въпроси: „Какво да правя, когато детето е завладяно от 
тези заплашващи го образи и разиграва игри на хапане и изяждане, или на 
чупене в реалността?“, „Кое в моето поведение би го успокоило?“ 

Веднъж в салона Тео започна игра, като събаряше меките модули и 
падаше заедно с тях. Коментирах на глас, че модулите са играчки и мо-
гат да падат, но Тео е дете и трябва да се пази и да не се удря. Тогава 
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започна игра, в която той е крал и седи на трон и същевременно е някой, 
който непрекъснато оспорва това, че е крал. Тео е и двете, променя гла-
са си и начина си на говорене, когато казва думите на единия и другия. 
Накрая се ядосва, започва да удря модулите, но след това предложи да 
сготви за краля. В този регистър е играта с лошото пиле и неговите 
родители, които му се карат и го бият. 

Усещането ми в работата с Тео е, че при него съществува една мно-
го крехка и разпокъсана мрежа, която се крепи на присъствието на дру-
гия, но реалното винаги е готово да изскочи на повърхността. С него 
изпитвам усещането, че непрекъснато вървя по съвсем крехък лед и не 
знам каква да бъде следващата крачка. Няколко пъти Тео идва и първо 
събаря абсолютно всичко в салона, като казва, че трябва да бъде раз-
хвърляно. Аз му отговарям, че в тази стая може да бъде разхвърляно, 
и той продължава, като започва някаква игра, а аз се старая винаги да 
присъствам с въпрос или коментар. 

Преди две седмици Тео направи от модулите скривалище, като дър-
жеше всяка цепнатина да е закрита. После влезе в „палатката“ и попи-
та: „Ти знаеш ли къде съм аз?“ Първо отговарям: „Сега Поли не вижда 
Тео“. Това очевидно не е правилният отговор, защото той изважда ръка 
навън и ме пита: „Виждаш ли ми ръката?“ Разбирам, че не трябва да не 
виждам Тео, но не знам какво да кажа и когато той отново се скрива и 
задава същия въпрос, му връщам въпроса с: „Поли знае ли къде е Тео?“, 
и на това той казва: „Ти ме видя, че влизам вътре“. Тогава разбирам, че 
това са точните думи, които правят така, че хем да присъствам, хем 
да съм извън скривалището на Тео – аз казвам „Поли видя, че Тео влезе 
в скривалището“. После подреждаме заедно салона, гледаме епизод от 
„Маша и Мечока“ и когато си тръгва, Тео ми казва: „Не ме изпращай, аз 
ще тръгна сам“. 

Иска ми се като в хубавите приказки всичко да свърши дотук, но 
идва следващата ни среща и аз виждам моя Тео, който изглежда с празен 
поглед,  непрекъснато прави тикове с рамото си, бърка с ръце в слипове-
те си, анцугът му е изхлузен надолу. В тази среща го изплашва на двора 
едно куче и това е повод да ми каже: „При нас идват всички кучета 
от града, но стоят отвън. Дядо Теодор построи замък и кучетата ид-
ват там.“ Накрая, когато си тръгва, споделям с леля му, която го взема, 
случката с кучето и казвам, че е възможно да се е изплашил. Той ме 
репликира: „Защо лъжеш, аз не се изплаших от кучето?“, и си тръгва, а 
аз оставам с въпроси: „Какво направих сега? Защо ми се струва, че това 
дете става зле и същевременно, че работи добре в пространството, къ-
дето сме двамата?“
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Озаглавих случая „Тео иска да бъде Тео“ заради случката със скри-
валището, в която ясно виждам усилието на детето да си послужи с 
мен, за да има най-после собствено тяло. Имам нужда да чуя друга гледна 
точка за Тео.

*
Тео ни показва колко сложно може да бъде за едно дете да си кон-

струира собствено тяло и свое място в света. Колко вплетено може да 
бъде едно дете в собствената си семейна реалност и в образа на май-
чиния Друг. Колко трудно е да се разделиш от Другия и от неговата за-
явка, която  го преследва по императивен начин.  Все пак Тео съумява 
да конструира свои собствени изобретения, които да му позволят да 
разположи себе си в света на Другия и в заявката на Другия. Така на-
пример той изобретява поредица от действия, свързани с разрушаване, 
чупене, изяждане, раздробяване, разцепване. Тези действия се повтарят 
натрапчиво в неговите игри по начин, по който Тео успява да ни покаже 
колко раздробен и счупен е. 

Придружавайки Тео, възрастните, работещи в Центъра за общест-
вена подкрепа – Ямбол, дават възможност на детето да се срещне с 
един различен Друг. Един Друг, които приема, че „може да бъде разхвър-
ляно“. Един Друг, които позволява на Тео да си послужи с него, за да се 
опита да сглоби човешкото си същество. Един Друг, които присъства 
със собственото си тяло, поглед, глас, думи, субективно желание. Един 
Друг, които приема отговорността да партнира на Тео и държи сетива-
та си отворени както за уникалните прояви на детето, така и за собст-
вената си професионална позиция. Един Друг, който не знае, но си задава 
въпроси и се оставя да бъде научен от детето. 

В социалните услуги професионалистите често се изправяме пред 
собственото си незнание, емоционални преживявания и затруднения да 
понесем тежките неща, които се случват в живота на нашите малки 
клиенти. Изправени сме пред въпроса, как да посрещнем техните спе-
цифични прояви, как да ги придружим в техния път, как да им помогнем 
да се справят с жизнената ситуация, в която се намират. Задаваме си 
въпроси и търсим отговори при срещите си с децата, при общуването с 
родителите им, на екипни срещи, на срещи с други институции. По този 
начин отваряме „свободни пространства“* в социалната услуга. Прос-
транства, свободни от собствените ни предразсъдъци и експанзията на 

* Весела Банова, „Някои отправни точки в работата с деца и юноши от домовете 
за деца и младежи с умствена изостаналост“. Текстът е публикуван в сборника 
„Стръкчета надежда – какво научихме от децата с предизвикателно поведение“.
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теоретичното знание, което предлага инструменти за ориентирането 
във всяка проява на човешкото страдание. 

Поемайки отговорност за организирането на едно такова простран-
ство, от няколко години се срещам с членовете на екипа на Център за 
обществено подкрепа – Ямбол. Работейки заедно, случай по случай, ние 
изграждаме едно специфично място, в което възрастните, всеки по свой 
собствен начин, имат възможност да споделят наблюденията и прежи-
вяванията си, да поставят въпроси, да адресират професионалните си 
тревоги и лични търсения, да изобретяват субективни решения. Мина-
вайки през страданието на всяко конкретно дете, моята роля е да се 
грижа за поддържането на това празно пространство, ориентирана от 
учението на Лакан. Като оставам външна подкрепа за екипа на соци-
алното заведение, помагам на възрастните да регулират собственото 
си присъствие съобразно субективния свят на детето и да пазят дели-
катната професионална позиция „да знам, че не трябва да знам вместо 
детето“. 

Тази позиция предполага да се приеме детето като субект с лична ис-
тория, с място в света, индивидуалност и специфични изобретения. Така 
се дава възможност да бъдат изучавани механизмите, които задвиж-
ват уникалния свят на нашите малки клиенти и го правят такъв какъв-
то е. Следването на детето позволява на възрастния заедно да изградят 
и поддържат един специфичен дискурс, в който субективното различие 
е привилегировано.“*        

* Коментарът е на Диана Цветанова Асенова – клиничен психолог, психотерапевт 
и супервизор на Центъра за обществена подкрепа, град Ямбол.
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Мимо и музикалната стая
Мая Райковска-Митева*

Срещата на психолога с две деца, едното от които има трудно пове-
дение, прави възможно да бъде разпознат аутистичният субект в него. 
Прилагането на метода от учението на Жак Лакан, който се изучава в 
изследователската лаборатория Детето и неговите симптоми, помага 
на специалиста в придружаването на всяко от децата и поставя коло-
вози за бъдеща работа. Воден от желанието да опознае детето, чието 
присъствие е загадка за възрастните, професионалистът оставя на-
страна своето знание и се оставя да следва детето и да не знае вместо 
него, което го разполага в позиция на негов партньор. Уважението към 
уникалността на детето изгражда дискурса на работа, насочен към из-
работването на симптома в противовес на психичното страдание.

Първата ми среща с Мимо беше заедно с неговата сестра Гери, още 
едно момче, моя колежка социален работник и ресурсната му учителка. 
И това присъствие вероятно не би било смущаващо за някое друго дете, 
но не и за Мимо.

Бих искала да разкажа малко за него. Преди повече от година сес-
трата на Мимо е преживяла нещо, за което все още не сме разговаряли. 
Двамата живеят на село, заедно с дядо си и леля си, която скоро ще 
навърши пълнолетие. Дядото е овчар и по цял ден не е у дома. Когато 
е станало неприятното събитие, лелята е учела в града, а по-малките 
Гери и Мимо са били вече във ваканция. През деня са оставали сами, от 
което са се възползвали големи момчета от селото. Те са водели Гери 
в изоставена къща, където са искали от нея да прави орален секс, като 
не се знае дали с момичето е осъществяван сексуален акт. Момчетата 
са я принуждавали да си мълчи, за да няма неприятности. Гери обаче е 
споделила с възрастните, след което момчетата са били арестувани, 
а впоследствие са наказани от кмета на селото. Неговото наказание 

* Мая Райковска е психолог в Семейноконсултативния център в град Шумен, съз-
даден по проекта на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете“. (Бел. съст.)
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е било по-строго, отколкото намесата на отговорните институции. 
Въпросните момчета са решили да отмъстят на семейството на Гери 
и Мимо и подпалват къщата им. За щастие, изгаря само селскостопан-
ската пристройка, но заедно с нея и конят им. След случилото се с Гери 
работи психолог от Детска педагогическа стая.

През настоящата година Гери е в пети клас, а Мимо – във втори. 
Преди да се срещна с децата, проведох дълъг разговор с директора на 
училището. Училището е в друго, близко село, като дотам и обратно 
ги транспортира училищният автобус. Децата се прибират, след като 
приключи следобедната занималня. Директорът е изключително инте-
ресна личност – много деен и общителен, работи по много проекти, бла-
годарение на които училището изглежда уникално и предлага всякакви 
удобства и екстри. Обаче се разлива в думите и е способен да говори 
дълго и обстойно за специалните деца в своето училище. Същевременно, 
говорейки за тези деца, той изглежда не се интересува дали отсрещната 
страна може да възприеме толкова много информация. Тази негова осо-
беност и специфика на присъствието му ни кара да оценим, че той всъщ-
ност не може да изпълнява бащинската функция в своята организация. 

От него научихме, че Мимо има трудности в обучението – не може 
да пише и чете, както и да смята. Когато му омръзне в час, става и из-
лиза, обикновено под предлог, че отива до тоалетната. Като цяло учи-
телите го определят като проблемен ученик. Последната му смущава-
ща постъпка била, че уринирал през прозореца на втория етаж, защото 
отказал да ползва тоалетната. Постъпката му беше скандализирала 
възрастните в училище. Другото, което директорът разказа, беше, че 
ученици са видели Гери и Мимо да правят секс в училище. Добави „по 
детски, разбира се“. Решихме да не задълбаваме в привидно обширните, а 
всъщност изпразнени от съдържание обяснения на директора и предпо-
четохме да се срещнем с децата.

Запознахме се с тях и предложихме и на двамата, заедно с още едно 
момче, да рисуват. Другото момче също е с „проблемно“ поведение, кое-
то го описва като агресивно. Предложих им тема „Къща, дърво, човек“. 
Рисунката на Мимо беше в тъмни цветове, предимно черно, с неразпоз-
наваеми фигури, нуждаещи се от допълнително обяснение, объркани и 
смесени образи и линии. Освен това беше двустранна т.е. от обратната 
страна на листа той беше нарисувал втора рисунка, макар че му предло-
жих друг лист. Така правеше и по време на останалите ни срещи. Първо-
начално рисува с химикалка нещо средно между къща и гъба. На въпроса 
ми, какво е това, Мимо не може да отговори. От другата страна на лис-
та рисува нещо, което аз нарекох „акула“ и той се съгласи с мен. После 
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ѝ нарисува много кръгчета, които приличаха на очи, но казва, че са зъби. 
В този първи контакт с мен Мимо беше почти безсловесен – не отгова-
ряше на въпроси, дори и отправени в трето лице, освен ако не бяха зада-
дени (повторени) от сестра му. Не говореше, или поне не го правеше на 
глас, а шепнеше на другото момче и вниманието му беше насочено към 
него. Често повтаряше неговите действия. 

Следващата ми среща беше с Мимо и Гери. Понеже директорът 
беше силно обезпокоен от постъпката на Мимо на прозореца, предприех 
говорене леко встрани относно физиологичните нужди, функцията на 
тоалетната и човешката голота на обществени места. Направих го, 
докато двамата рисуваха. Гери говореше и рисуваше свободно, докато 
Мимо беше по-отпуснат и все пак малко по-отворен, отколкото при 
предишната ни среща. Този път в рисунката му имаше повече светли 
цветове и имитация на дървото, което нарисува сестра му, но в негов 
вариант. Както и първия път, когато му предложих да надпише рисун-
ката си, той направи непрекъсната линия от драскулки, приличащи на 
букви, но нечетливи. Изключение беше буквата „м“, която се съдържа 
и два пъти в името му. Този път Мимо предпочете да общува предим-
но със и чрез сестра си. Предложих на двамата да измислят приказки. 
Мимо озаглави своята „Приказка за Кумчо Вълчо“, която гласеше след-
ното: „Кумчо Вълчо отиде да яде кокошка. И избягал от къщата.“ При-
казката на сестра му се казваше „Кума Лиса и врабчето“ и в същността 
си повтаряше съдържанието на българската приказка „Косе Босе“.

По предложение на Весела Банова след обсъждане на случая с нея 
следващата среща с Гери и Мимо проведохме аз и моята колежка, която 
те познават. Идеята беше да ги разделим, за да проверим доколко два-
мата са във въображаема връзка, при която Мимо говори през сестра 
си. Този път не започнахме с рисуване, а с приказката, която Гери беше 
измислила на предишната ни среща. Тя започна да разказва „Приказка за 
едно нещо“. Историята беше дълга и докато записвах, в един момент я 
прекъснах, защото осъзнах, че всъщност Гери смесва няколко популярни 
приказки в една нейна версия. 

През това време Мимо наблюдаваше и слушаше сестра си, като от 
време на време се разхождаше около масата. След като свършихме с 
приказката, колежката ми излезе в двора на училището с Гери, за да се 
разходят и разговарят. Мимо и аз останахме в стаята. Тогава той зае 
мястото на Гери. Опитах се да проведа разговор с него, като използвах 
говорене в трето лице, за да видя докъде се простират границите на 
субекта Мимо. На въпроси, съдържащи формулата „или …, или …“, той 
ми отговаряше с „Да“. Разхождаше се, светваше и гасеше лампите. Смя-



Мая Райковска-Митева  Мимо и музикалната стая

99

там, че границата му се простираше до вратата на стаята. Не излезе 
от нея, макар че очаквах да направи това. Стаята, в която проведохме 
срещата си, е кабинет по музика, организиран под нестандартна форма 
с дивани и купчина камъни в средата. От тавана висят всякакви музи-
кални инструменти. Други инструменти са разположени в краищата на 
стаята. В единия ъгъл има и параван. 

Когато поисках да разбера другите му имена, Мимо не ми ги каза. 
После се впусна в изследване на музикалната стая. Първо отиде до ки-
тарата, попита ме „Какво е това?“ и започна да „свири“. Същия въпрос 
ми зададе и за синтезатора, но не можа да изкара звук от него, защото 
не беше включен. После отвори пианото и започна да натиска различни 
клавиши. По време на тази негова изследователска работа аз му задавах 
различни въпроси, като той не отразяваше повечето от тях, а на други 
отговаряше само с „Да“ или „Не“. На въпрос „Дали не могат да ни се ска-
рат, че вдигаме много шум?“ Мимо отговори отрицателно. Продължи 
да „свири“ на пианото още по-смело. Аз продължих да го наблюдавам от-
страни и чаках да видя дали ще спре сам. На няколко пъти се обръщаше, 
за да ме погледне и да види реакцията ми. А аз само му се усмихвах. След 
още малко време, когато реших, че вече сигурно пречим на другите деца 
да учат, го попитах: „Когато свършиш, искаш ли да рисуваме?“ Отго-
вори ми с „Да“ и след по-малко от минута затвори капака на пианото. 
После отиде в другия край на стаята и мина зад паравана. От тази пози-
ция си разменихме няколко думи. Когато излезе оттам, продължи с раз-
глеждането на останалите музикални инструменти, като ме питаше 
как се наричат, как свирят и се опитваше да издава звуци с тях. Когато 
сестра му се върна с моята колежка, поговорихме още малко и се разде-
лихме, без да рисуваме.

След срещата с децата имахме среща и с директора. За да разберем 
повече за поведението на Мимо в училище, той покани неговата класна 
да ни разкаже. Преди тя да дойде обаче, думите му бяха: „Той все пак е 
болен.“ Когато го попитах какво означава това, директорът ми обясни, 
че двамата родители на Мимо и Гери са с психични проблеми – имат ум-
ствена изостаналост и живеят в изоставено депо. Това за него обяснява 
състоянието на Мимо. После се запознах с класната на Мимо. Тя разка-
за как за него е почти невъзможно да слуша в час, да пише и чете. Има 
проблеми и с математиката. Казва, че тя винаги се стреми да му об-
ръща по-специално внимание и му дава далеч по-прости задачи от тези 
на съучениците му. Въпреки това той става и се разхожда из стаята, а 
често излиза и не се връща. Тогава ѝ казах, че според мен Мимо е аутист. 
Обясних ѝ как той възприема заявката на големия Друг и че всичко, кое-
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то ми е разказала, е обичайно за аутистичните деца. В този момент ви-
дях нейното облекчение. Тя ми разказа как през миналата учебна година 
Мимо седял до едно момиченце, което му обяснявало задачите, и той се е 
справял далеч по-добре от сега, когато не стои с нея. Смятам, че това е 
смекчавало много заявката на Другия. Искала е да му помага и го е „взела 
под крилото си“, т.е. била е донякъде и в майчинска позиция спрямо него. 
А той е бил във въображаема връзка с нея, в която тя е функционирала 
като огледало, откъдето го гледа по-добър образ. Учителката ме попи-
та дали няма да му помогне, ако пак стои с нея. Уговорихме се да опитат.

Последната ми среща с Мимо беше по-различна. Отново бяхме с мо-
ята колежка и мислехме да разделим Гери и Мимо, но по различен начин. 
Оказа се обаче, че Гери е болна и я няма. Затова се срещнахме с Мимо и 
негов съученик, Емо, с когото съм работила и преди, който не е аутис-
тичен. Мимо беше още по-отпуснат и спокоен, говореше си с момчето и 
се обръщаше към мен с определени въпроси. Двамата си помагаха, дока-
то рисуваха. Мимо хареса идеите на Емо и реши, че от другата страна 
на листа си ще нарисува същото, което в случая беше каравана за коне. 
Така я нарече Мимо, защото това видя в рисунката на Емо. Емо е много 
експресивен и усмихнат. Макар първо да казах, че всеки трябва да ри-
сува на собствения си лист, в момент, докато не ги гленаблюдавахдах, 
Емо нарисува нещо на листа на Мимо, за да му покаже нагледно. Малко 
след това, докато двамата си говореха, Мимо също нарисува нещо на 
листа на Емо.

В един момент моята колежка излезе от стаята. Почти веднага 
Емо отиде на пианото. Последва го и Мимо. „Посвириха“ заедно. Мал-
ко след това, докато Емо беше още на пианото, Мимо отиде до ключа 
за лампите и ни демонстрира, че е запомнил как едното копче включва 
диско лампата. Включи я и я изключи. После я показа и на моята колеж-
ка, когато тя се върна. Помолих го да я изключи, защото издава много 
дразнещ шум, и той го направи. На предишната среща, когато я откри 
за пръв път, сам реши, че трябва да я изключи, защото шумът дразнеше 
и него. После обаче и двамата с Емо започнаха да натискат педалите на 
пианото, чийто капак бях им помогнала да затворят, за да не си прищи-
пят пръстите. При вида на това „кощунство“ реагирах първосигнално 
с „Не, не, не!“. Емо спря на първото „Не!“, а аз осъзнах грешката си и 
допълних, че съм им го казала като на малки деца, но е за да не се развали 
пианото, което трябва да бъде възстановено с техни средства. Тогава 
Мимо се дръпна от него. Върнахме се на предишните си места. Мимо се 
обърна отново към мен с „госпожо“, като очевидно се канеше да ми каже 
нещо. Аз го изчаках да изкаже това, което искаше, но колежката ми го 
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подкани с въпроса: „Какво искаш да кажеш? Хайде, кажи!“ Мимо успя да 
каже само думата „тоалетна“ и „Може ли?“. Казах му, че може, но оч-
аквам да се върне после в музикалната стая. Той каза, че ще го направи. 
Излезе и не се върна. Явно моето „Не!“, повторено три пъти, и „Хайде, 
кажи!“ от моята колежка му дойдоха в повече и той трябваше да напус-
не стаята. Нашите директни заявки го накараха да поиска да се махне.

Срещите ни в музикалната стая продължиха малко и бяха сравни-
телно кратки. От тях обаче оставам с впечатлението, че Мимо е ау-
тист, който все още не може да бъде субект. Той знае, че дядо им иска да 
ги остави да живеят в дом за деца, защото не успява да се грижи за тях. 
Същото затвърждава у него статута му на обект, който не може да 
разполага с тялото и живота си. И се питам какво ще стане, ако дядо-
то наистина ги изостави? Въпреки че може децата да бъдат настанени 
в приемно семейство, дали това би било по-добре за Мимо и за Гери? А 
Мимо иска да стане жокей. И рисува кон почти във всяка своя рисунка. В 
селото, в което живее, има конезавод, който е най-старият в България.

Затруднявах се как трябва да продължа работата си с Мимо. Дали 
му помагам по някакъв начин? Какво да правя със силната му въображае-
ма връзка със сестра му, с нейната травма, не знам как да я провокирам 
сама да заговори с мен за това? И трябва ли? Сигурна съм обаче, че тряб-
ва да продължа да работя и с двамата, защото виждам желанието им да 
се срещаме отново, което те изказват и с думи.

След представянето на случая в клиничната лаборатория Дете-
то и неговите симптоми и коментарът на Бернар Сейнав за Мимо, аз 
по-добре разбирам проблема му на аутист, който е във време, логиче-
ски предхождащо конструирането на симптом. „С Мимо се е случило 
нещо в живота му – конят им е изгорял заедно с плевнята. И тогава 
думата „кон“ придобива особено значение за него. В случая на аутизма 
този изгорял кон сякаш дамгосва тялото и тогава ние работим с това 
нажежено до червено желязо, което е белязало тялото на аутиста. И 
всъщност този белег оставя аутиста без ресурси. Желателно е това 
дете да конструира симптом, служейки си със своето тяло, изхождай-
ки от това. Видяхме, че средствата, с които си служи, са от порядъка 
на въображаемото. И ние проследихме как си служи с тези средства, с 
които разполага. Това момче се опитва да работи около случилото се. 
Но то е включено в един процес, в който се опитва да направи от белега 
симптом. Точно заради това малкото, което можем да направим, когато 
посрещаме едно дете, е да посрещнем неговия симптом.“* 

* Бернар Сейнав, коментар от семинар 31.05-01.06.2014 г. от модула „Детето и 
неговите сиптоми“, „Да си послужиш със своя собствен симптом“. (Бел. ред.)
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За да помогна на Мимо, е необходимо да продължа социалната връзка 
с него, като го придружавам в изработването на неговия симптом, кой-
то ще му позволи да намери своето място като субект сред останали-
те говорещи същества, при това за време, което му е необходимо, за да 
го стори.
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Имало едно време – има и сега,  
за да има и утре

Даниела Градева*

Текстът представя опита на екипа на Семейно-консултативен цен-
тър, гр. Нови пазар, който предприема творческо пътуване в приказните 
истории на деца от ромската общност. То се оказва възможно благода-
рение на срещата на работещите в Центъра специалисти с техни колеги 
от Сдружение „Дете и пространство“. Воден от желанието си да пар-
тнира на децата, екипът се възползва от възможността да осъществи 
групови занимания във формата на Ателие „Приказка“.**

Бих искала да споделя своя и на колегите ми от Центъра опит и въл-
нение от творческите изобретения, произлезли в мястото за слово и за 
приказни истории, което конструирахме заедно. 

Както и преди, така и сега приказките вълнуват не само децата, но 
и възрастните. Преди всичко традициите определят и дават конкрет-
но време, място и форма за разказване на приказки. Например някои при-
казки се разказват само през зимата, пролетта или лятото, докато 
други само през есента, след жътва или след гроздобер, преди палене на 
огън или след дъжд. Всяка подробност се е преценявала: кога да се раз-
каже една история, коя точно да бъде тази история, за колко време и в 
каква форма, с какви думи и при какви условия. 

Екипът ни имаше свобода и избор на времева, пространствена, 
структурна и функционална обусловеност за създаване на място за сре-
щи и разговори с децата, на които помагаме. Както казва Весела Банова 

* Даниела Градева е психолог в Семейно-консултативен център в гр. Нови пазар. 
** За подкрепата, за даровете на словото, провокиращо творчество, благодарим 
на нашите партньори от Сдружение „Дете и пространство“. Работата ни в 
Ателието изцяло е вдъхновена и обусловена от обученията и супервизиите, които 
имахме с Весела Банова и д-р Любомир Жупунов. Благодарим за възможността 
всичко това да се случи. Благодарим за шанса да можем да адресираме своите неу-
вереност, колебания, страхове, незнание и знание, удовлетворение и устрем. (Б.а.)
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в публикацията си „Работа в ателие“ (от сборника „Как да разговаря-
ме, слушаме и играем с детето“), „Ателието е пространство, което 
възрастните организират, за да могат децата да „работят“, т.е. да 
изобретяват своите решения, като разширяват възможностите си да 
обличат в смисъл и значение своите преживявания и чувства.“

Тази насока ни даде опори да положим основата на иновативен под-
ход с момичетата и момчетата, които се включиха в ателиетата. Без 
да се осланяме на педагогическия дискурс, който в никакъв случай не от-
ричаме, подценяваме или му се противопоставяме, както и изборът ни 
доброволно да изоставим предварителното знание и готовите отгово-
ри, които подсигуряват позицията на специалистите като знаещи, ние 
предприехме своите срещи с децата.

Ателието, което аз водех, нарекохме „Моята приказка“. Началото на 
заниманията в него могат да се обособят в два последователни отрязъка 
във времеви и в структурно-функционален аспект. Пространството за 
първия отворихме след поредица от проведени срещи на екипа и обучения 
с Весела Банова и д-р Любомир Жупунов. Те ни вдъхновиха, окуражиха и 
оформиха идеите, които имахме. Преценихме детайлно целите, задачите 
и подходите на бъдещата работа. В разговорите и споделянето търсе-
хме отговори и това беше пространството на екипа, в което членовете 
му можеха да конструират своя история, сюжет и развитие като екип.

Следваха групови срещи с децата, които бяха организирани около 
приказката „История за двата бухала“ с автор Георги Иванов. Срещите 
включиха в себе си комплекс от различни занимания, като четене на 
приказката, рисуване на героите, изработване на шаблони, подготов-
ка за шиене на куклите герои, ушиване на самите кукли (което беше 
направено от майки, които участваха доброволно в срещите), избор и 
разпределение на роли и на финала имаше представяне на приказката на 
импровизирана театрална сцена. Това създаде приятна атмосфера за 
споделяне и съпреживяване на приказните събития.

В ателието участваха момичета и момчета на възраст от 5-9 го-
дини. Всяко от тях имаше възможност да развива умения както за фина 
моторика, така и за езикова активност, което подпомогна преодолява-
нето на езиковата бариера, стимулира комуникацията и допринесе за 
създаване на социални връзки. Чрез използване на рисунките, словото, 
театъра децата можеха свободно да общуват и да намират собствени 
решения на всичко, което ги докосваше и вълнуваше. Екипът ни се опита 
да събере всички творения в презентация, която по-късно ни помогна 
повторно да се потопим в атмосферата, която заедно бяхме създали, и 
да усетим отново какво отразява тя. 
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Вторият отрязък от време условно разпределихме в подобна пери-
одичност, като отново сформирахме групи деца, но този път те бяха 
на възраст от 5-7 години. Паралелно с конструирането на времето за 
децат, протичаха и срещите на екипа с лаканианската психоанализа, те 
дори ставаха по-чести с нарастване на осмислянето им. Оставяха дири 
у нас: говорехме, възприехме знанието за симптома като израз на уни-
калността у детето, споделяхме значението на ролята на специалиста 
да не оценява, нито да интерпретира или добавя свой смисъл на създаде-
ното от детето. Тази позиция ни помогна да оставим място за автен-
тичното слово на децата, или това, което Даниел Роа, нарича „прос-
транство на свободното слово“ (в „Силата на словото“ от сборника 
„Да научим езика на детето“). 

Свободното слово на детето не преминава през филтъра на предва-
рително структурирано знание от страна на водещия ателието. Усили-
ята ни бяха възнаградени от появата в екипа на една особена сензитив-
ност спрямо различните дискурси на работа. Опорите за това можем 
да очертаем в кратки практически насоки, които можем да предадем за 
последване на опита ни:

– да не се правят интерпретации от страна на възрастния;
– да не се търсят готови отговори;
– само детето може да покаже кое го е развълнувало, в противен 

случай възрастните добавяме смисъл, който не е негов;
– да се следва детето, да се забавляваме с него;
– да се посрещат въпросите на детето с любопитство, като загад-

ка и с уважение;
– да не изглеждаме като страшни великани за детето или ако е така, 

поне да запазим надеждата, че те могат да ни победят (препоръчано от 
Бруно Бетелхайм в „Психоанализа на вълшебните приказки“);

– да не се правят опити за адаптиране на детето към норма;
– да се даде възможност за изобретяване и да се споделят изобрете-

нията на децата;
В ателието децата имаха възможност да изберат приказка, която 

харесва на всяко едно от тях. Така се разказаха приказки, които ги бяха 
впечатлили и развълнували: „Пепеляшка“, „Рапунцел“, „Червената шап-
чица“. Целта, която ни водеше, беше срещите за разказване на приказ-
ки да се превърнат в средство за разрешаване на конфликти и тревоги, 
които бяха споходили децата. Всяко дете следваше желанието си за се-
беизразяване чрез рисунка, оцветяване, разказване или дори нищо да не 
прави, или да го прави по начин, който напомня свободното дърдорене и 
бърборене, което срещаме при бебетата. Децата знаеха, че могат, кога-
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то желаят, да споделят своя разказ и във форма, която изберат. В ро-
лята на водеща им предложих заглавие на историята „Моята истинска 
приказка“. Този подход правеше разлика от първия начин на представяне 
на избраната от детето приказка, която беше озаглавена просто „Моя-
та приказка“. Разликата се състоеше в появата у детето на желанието 
да промени нещо в приказката. Така например едно от момичета раз-
казваше приказката за Червената шапчица и измисли свой финал, при 
който вълкът, вместо да изяде Червената шапчица и баба ѝ, решава да 
ги заключи зад вратата и ловецът, след като е дошъл, ги е отключил. 
В отговор на коментара ми за интересния завършек на приказката то 
отвръща: „Това е моята истинска приказка, затова не си я чувала!“

Така самото дете ми подсказа заглавието на презентацията, която 
следва да подготвим заедно с децата. Техни бяха решенията за дизайна, 
формата и обектите, които ще въведат. Смятам, че по този начин де-
цата могат да вложат своите идеи. Ако презентацията се подготвя от 
един специалист или от екипа, то тогава възрастните вписваме своя 
смисъл и предположения, даваме свои интерпретации – нещо, което не 
беше цел на работата ни.

Като следваща стъпка направихме прожекция за децата на крайни-
те разкази. Децата с вълнение разпознаваха своите приказки и се чувст-
ваха добре от това. По-долу следват някои от техните творби:

„Приказка – това е, когато разказваш, когато ти разказват или ко-
гато гледаш. Приказка е, когато ти е добре. Да си добре – това е приказ-
ка!“ – Русалка,7 г.

„Разказвали ли са ви за Рапунцел? С жълтата коса, която е като 
асансьор и можеш да слизаш с нея? Не са? Ето, ето сега ще чуете!“

За Вещицата: „...лошата искала Рапунцел да остане при нея завина-
ги, докато умрем и после, когато пак дойдем тук.“ – Изабела, 7 г.

„...а когато Вещицата прибере жълтото цвете на живота, става 
много лошо – от него тръгва един лъч и я понася над нас, и може вече да 
сме умрели“ – Ариел, 6 г.

„Принцът задължително спасява Рапунцел... пеперудите знаят тай-
ната, те казват вълшебната дума на принца – „Моля те!“, и му казват 
да клекне пред Рапунцел и да ѝ я каже.“ – Изабела, 7 г.
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Принцът и Рапунцел: „..можело да се обичат, но можело и да не се 
обичат, когато Рапунцел отваря очите на принца, тогава било разреше-
но да живеят заедно и щастливо!“ – Изабела, 7 г.

„Първия ден, когато слушах за Рапунцел се изплаших много, но после 
свикнах. Сега вече съм добре!“ – Русалка, 7 г.

„Освен Рапунцел имало Червена шапчица и вълк. Червената шапчица 
не излизала от гората. Нямало кой да ѝ каже за онзи вълк, който бил 
изял мно-о-о-о-го Червени шапчици... Но тя бягала много бързо, могла да 
стигне до къщата и... Искаш ли наистина истината? – вълкът затворил 
бабата и Червената шапчица в другата стая и завързал вратата с едно 
кончè.“ – София, 7 г.   

„Но вълкът не знаел, че бабата имала под престилката си нож. Тя го 
извадила, срязала кончèто и освободила себе си и Червената шапчица.“ –  
Мари, 7 г.

„И после... И после... И после... Вълкът казал: „Да му се не види!“, и 
избягал в друга приказка.“

„Тя живеела в затвор с две сестри, Гризела и Анастасия, и с тяхна-
та майка, от лоша по-лоша...“ – Изабела, 7 г. 

„На Пепеляшка ѝ дали две сестри – Габриела и Сиси. Те са от лошите –  
постоянно ѝ късат роклята.“ – Мария, 6 г.

„...Имало и мишлета – сладички, малки. Те били на Пепеляшка – на-
ричали я „Пепеляши“. Много я обичали, тя също много ги обичала. И ги 
хранела постоянно. Грижела се за тях и те се грижели за нея.“ 

„...Но мащехата ѝ все ги гонела... понякога искала да си направи ко-
жухче от тях.“ – Изи-София, 7 г.

„...Имало и една черна котка. Тя е лоша, постоянно гони мишките, за 
да не могат да помагат на Пепеляшка.“ – Мира, 6 г. 

„Но... дошло време за бала... Кръстницата ѝ дала най-красивата рокля,  
а мишлетата станали коне и я завели на бала.“ – Изабела
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„Всеки един човек си има по една Кръстничка, която ти прави желани-
ята... Тя идва от вълшебния свят. В него живеят само Кръстнички – мо-
мичета и момчета, има Кръстничка на цветята, на слънцето, на тъмни-
ната, на дърветата, на всички принцеси. Ти коя си избираш?“ – София, 7 г. 

„След като котката била изстреляна на Луната, за да не гони миш-
ките, дошла Феята, която чистела сълзите. Тя имала замък със стък-
лени сандали, които можели да танцуват. Пепеляшка отишла да плаче 
на Феичката си и тя ѝ дала най-хубавите сандалки, и така Пепеляшка 
могла да отиде на бала.“ – Рапунцел, 6 г.

„Никой не познал Пепеляшка – тя била най-красивата. Принцът ка-
зал: „Един танц?“ Те танцували. Дошъл Полунощ и развалил любовта 
им. Принцът питал после навсякъде за Пепеляшка и я намерил! Заживели 
щастливо! Живеят и сега! Ти знаеш ли това?“ – Изабела, 7 г.

Вълшебните приказки са странно нещо, което децата обожават да 
слушат. Защо? Може би защото обличат в смисъл и значение най-стран-
ните и същевременно най-страшните и архаични страхове и несъзна-
вани конфликти, които възрастният отдавна е изтласкал и забравил, 
но които в същото време са твърде живи в несъзнаваното на малкото 
дете: „Червената шапчица“, „Вълкът и седемте козлета“, „Хензел и Гре-
тел“, „Малечко-Палечко“, „Спящата красавица“, „Пепеляшка“, „Снежан-
ка и седемте джуджета“ и т.н. Повечето от тези приказки имат щаст-
лив край – в смисъл, че детето оцелява, след като някой се е опитал да 
го погълне, изплюе, разкъса, изостави, омагьоса, заколи и пр. 

Когато детето разказва приказка и изобщо, когато да се предоста-
ви възможност на едно дете да разказва приказки, то може да отвори 
мястото, за което говори Даниел Роа – „пространство на свободата, 
което ще рече пространство на словото гратис“ (дори това да не стане 
незабавно). „Тогава когато детето не е включено в определена дейност, 
когато от него не се очаква да научи нещо или да покаже наученото, 
когато възрастният не иска нищо от него...“ (Весела Банова, в сборник 
„Как да разговаряме, слушаме и играем с детето“)

Искам да приключа споделеното от мен с изказаното от дете, кое-
то споменахме и по-горе: Да си добре – това е приказка!

„Имало едно време... Има и сега – от ст-а-а-а-ри времена - 
през д-ъ-ъ-ъ-лги равнини, върху крилете на птиците, с вятъра и прибоя... 
Ще има и утре... За да има и утре... Приказки и разказвачи...“  
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Птиче в клетка
Милена Маринова*

Случаят на едно момче с увреждане и неговата майка е представен 
от екипа на Семейно-консултативен център, гр. Велики Преслав, и по-
казва позицията, която заема екипът като един трети, който помага в 
родителстването във връзка с позволяване и приемане на отделянето на 
детето. Екипът е посредник в хода на естественото развитие на дете-
то в прехода му от света на семейството към света на връстниците и 
детската градина.

„Що не пееш, мила птичко, що потрепваш тъй с крилца? Ето тук си, 
имаш всичко, и водица, и зрънца. Имаш позлатена клетка с тънки пръчки, 
железа и прозорец с дивна клетка къмто ведри небеса.“ (...) А отвънка 
птички волни пееха със весел глас, сякаш казваха му нежно „искаш ли да 
дойдеш с нас?“.

Представям случая на Зоран, 5-годишен. Запознахме се по време на 
мобилна работа през месец април 2013 година в с. Веселиново. При кар-
тографиране на семейството екипът ни установи, че детето е с увреж-
дане на лявото око, което е по рождение. До този момент увреждането 
не е било оценено от ТЕЛК и детето не посещава детска градина. Еки-
път ни разговаря с майката и тя прие предложението ни да ѝ помогнем 
за безплатни изследвания за постъпване на детето в детска градина. 
Майката ни разказа, че децата от квартала се подиграват със Зоран, 
често се случвало той да се връща вкъщи разплакан и обиждан от своите 
приятели, защото няма едно око, и отказва да ходи там. По време на на-
шия разговор дойде и детето. Попитах го как се казва и той ми отговори 
веднага – Зоран. Започнахме да си говорим колко ще е хубаво да посещава 
детска градина и да си играе с децата. Момчето наведе глава и не ни от-
говори, само се хвана за ръката на майка си. Майката започна да обяснява 
как той не се отделя от нея, ходят заедно за билки, според нея детето е 

* Милена Маринова е медицинска сестра в Семейно-консултативен център в град 
Велики Преслав. (Бел. съст.)
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много стресирано. По време на обсъждането на случая с колегите и екипа 
си разпознахме темата за отделянето на детето от майката. 

След няколко дена придружих Зоран за преглед от очен лекар. Дока-
то чаках, си мислех за свободното пространство от обученията с г-жа 
Весела Банова и възможността да представя случая на Зоран за обратна 
връзка от колегите. 

Ето какво наблюдавах, докато траеше прегледът. Първо помолих 
майката на Зоран да го остави да си играе. Детето тичаше около каби-
нета и играеше без притеснения. Започнаха да идват болни за преглед, 
а Зоран ги посрещаше и се запознаваше с всеки новодошъл. Използвах 
момента и проведох разговор с майката на детето. Обясних ѝ, че Зоран 
трябва да свикне с увреждането си, още повече че му предстои да тръг-
не на училище, където ще се среща с повече деца и е вероятно да има дни, 
когато ще се връща разплакан и обиден у дома. Говорих реалистично: 
един ден, когато нея няма да я има, Зоран ще трябва да се справя сам в 
живота. Майката не приемаше това, което ѝ казвах, настояваше и пов-
таряше, че Зоран много трудно изживява обидите от своите връстници 
и че тя няма да го пусне на детска градина. 

От нашите наблюдения установихме, че детето няма проблеми в 
комуникацията с хората, нито комплекс, че е с увреждане. Прецених-
ме, че проблем има неговата майка – в начина, по който гледа на Зоран. 
Работата по случая продължаваше, като при всяко наше посещение в 
селото се отбивахме в семейството на Зоран, за да видим дали детето 
е тръгнало на градина. Майката винаги намираше причина това да не се 
случи – ту Зоран е болен, ту има пропуснати имунизации. 

На следваща година през месец май детето беше представено пред 
ТЕЛК и освидетелствано по отношение на увреждането си. Екипът ни 
отново посети семейството му и отново дадохме съвет на майката, 
че е полезно за Зоран да свикне със своя недостатък, да общува със свои 
връстници, да има приятели и че един ден когато порасне и остане сам, 
трябва да се справя с трудностите в живота. Разговаряхме и със Зо-
ран, когото срещнахме на пътя; той играеше с куче и ние веднага го 
попитахме дали иска да ходи на детска градина. Отговор не получихме. 
Детето наведе глава и продължи да играе с кучето. Този път приложи-
хме метода за говорене встрани. Помежду си разменихме колко ще е 
хубаво Зоран да бъде в детската градина и да си играе с децата; колко 
ще се зарадва мама, когато Зоран тръгне на детска градина, защото там 
той ще се научи да пише, да пее, ще се срещне с повече деца; в детската 
градина има много играчки. Разделихме се с уговорката, че отново ще ги 
посетим. 
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След една седмица отново бяхме в с. Веселиново, за да информираме 
семействата, че Центърът ни ще провежда ателиета за деца в селото. 
При посещението в квартала на Зоран около нас се събраха много деца и 
майки. Една от майките ни каза, че предстои следващата седмица Зоран 
да тръгне на детска градина. За нас, екипът на СКЦ, това беше радост-
на новина. Ето че дойде и самият Зоран, който ни разказа, че всички 
документи са готови и другата седмица ще тръгне на детска градина. 
На следващата седмица и след проведеното ателие решихме да посетим 
майката на Зоран. В къщата се извършваше ремонт. Жената ни по-
срещна, но сякаш беше разтревожена. На въпроса ни, какво се е случило, 
майката се разплака и каза следното: „Днес моето дете е на детска 
градина и се чувствам много притеснена, липсва ми, къщата е празна без 
него. За първи път е сам без двамата си родители и това е предизвика-
телство за всички нас.“ Оказахме се прави в предположението си, че за 
майката на Зоран е по-трудно да приема обидите на останалите деца 
към Зоран, заради зрителното увреждане и защото го наричат „сляп“. 
Решихме да споделим с майката нашето разбиране за нейното затрудне-
ние и страдание, като я оставихме малко сама. 

След време майката ни каза: „В детската градина с приятелите и 
учителите премина добре, без проблеми, признахме колко сме били тъж-
ни един за друг. Любовта е навсякъде вкъщи днес.“ След тези нейни думи 
си спомнихме за казаното от госпожа Весела Банова по време на супер-
визия на случая на Зоран, чиято история ни напомни за птичето, което 
разперва криле и отлита на свобода. 

Работата ни в партнирането по този казус продължи една година.



Глава четвърта
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Милена – една нова среща
Димитрина Григорова*

През април 2000 г., завършвайки университета, попаднах в програма-
та „Да растеш без родители“. Същото става седмица преди да започна 
работа в Дом „Майка и дете“ в гр. Габрово. Спомням си отделни думи и 
фрази от първата ми среща с учението на Жак Лакан, като: езика, субе-
кта, реалното, въображаемото, символичното, езикът захапва тялото, 
затруднението или невъзможността да навлезеш в езика; и езикът... и 
езикът... Всичко това ми звучеше като в научнофантастичен филм. 

Случаите на деца от институциите и ролята, която думите са изи-
грали в тях, лека-полека поставяха първоначално чутата дума език на 
място, ако мога така да се изразя... Всичко чуто през тези два априлски 
дни беше много по-ценно, отколкото това, което бях учила 5 години в 
университета. Докосна ме по странен начин и в същото време усещах 
домашен уют, сякаш някой ме посрещна с чудноват ритуал за добре до-
шла. През 2013 г. получих покана да работя в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ 
като психолог в отделението по медицинска онкология. Не ми отне мно-
го време да мисля по въпроса, дали да приема. Все пак душевното стра-
дание е в човешката душа. Сблъсъкът с реалното е при малки и големи. 
Тук ще си позволя да цитирам Жак Ален Милер, който във въведението 
си към книгата на Жак Лакан „Семейните комплекси“, пише: „Що се 
отнася до изпитанието при сблъсъка с реалното, вече намираме тук, 
предизвестен изцяло, Лакановия статут на реалното в думата сблъсък 
и което ще намери например изразяването си, което е буквално прето-
пено в обучението му, с късове от реално. Сблъсък с реалното, това е 
също така това, което антиципира реалното като невъзможно, като 
невъзможността да разсее именно сблъсъка. Това, което не маркира ре-
алното като невъзможно, очевидно е това, че реалното не прави систе-

* Димитрина Григорова е психолог и психотерапевт от Габрово, един от учреди-
телите на сдружение „Дете и пространство“, член на Българското общество за 
лаканианска психоанализа. (Бел. съст.)
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ма и че в известен смисъл имаме отправна точка в това изпитание на 
сблъсък с реалното.“

Ще ви представя случая на Милена. Тя е на 45 г. с рак на гърдата. За 
първи път се виждаме в края на април 2014 г., когато пристига в Отделе-
нието по медицинска онкология за химиотерапия месец след като е пре-
търпяла хирургична интервенция и е отстранена лявата ѝ гърда. Има 
висока и неконтролируема тревожност. Непрекъснато ходи по коридора 
напред-назад и на всяка една от сестрите задава въпроси за опадването 
на косата. Влизам в стаята в момента, в който дежурната сестра ѝ 
казва да отиде на кардиолог и след това да ѝ донесе резултатите от 
изследването. Милена заявява, че няма да ходи на психиатър. Аз ѝ се 
представих и ѝ обясних защо е необходимо да отиде на кардиолог и че не 
става въпрос за консултация с психиатър. Докато Милена е на кардио-
лог, обсъждаме нейния случай с дежурния лекар в отделението. Той има 
съмнение, че тревожността е вследствие на психиатрично заболяване, 
но Милена не е съобщила за такова по време на прегледа при приемането 
ѝ. След като се върна, се срещаме отново. Милена ходи до огледалото 
и дърпа косата си, за да провери дали вече окапва. Непрекъснатото ѝ 
ходене из стаята и коридора изнервя останалите пациенти от нейната 
стая, а също и дежурния персонал. 

Каня я да седне и тя започва веднага с въпросите за косата: „Косата 
ще ми опада ли?“, „Окапването на косата означава свършване на жизне-
ните функции, нали?“ Обяснявам ѝ, че жизнените функции не свършват 
с опадването на косата и че косата ще се възстанови отново, след като 
свърши химиотерапията. Това донякъде я успокоява, но следват въпро-
си и констатации относно тялото: „Виж ми тялото (вдига блузата 
и показва мястото на отстранената гърда), това не е моето тяло, аз 
не мога да го понасям, ръката ми не може да се движи както преди, как 
ще рисувам? Кога ще мога да си направя пластична операция и да си вър-
на тялото?“ Насочвам разговора към рисуването, тя ми разказва, че е 
художник, къде е учила и какво рисува. Това видимо намалява тревож-
ността, до момента, в който влиза дежурната сестра, за да постави 
абокат на пациентка от стаята и да включи системата. Милена за-
почва да задава същите въпроси – за косата, за това, кога ще може да 
направи пластичната операция, тревожността ѝ се повишава и отново 
е неконтролируема. Връщам я към изкуството и рисуването на карти-
ните – това отново я успокоява. Отивам при другите пациенти в отде-
лението, излизайки от съседната стая, виждам Милена да ходи напред-
назад в коридора. 
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Направих екипна среща със завеждащия отделението, дежурния лекар 
и дежурната сестра по случая на Милена. Обсъдихме състоянието ѝ, аз 
споделих, че наличните симптоми са характерни за шизофрения и е необ-
ходимо консултация с психиатър, както и среща с близките на Милена. 
На следващият ден имаме среща със завеждащ отделението, съжителят 
на Милена и Милена. Завеждащият отделението се е свързал с психиатри-
те и се оказва, че Милена е с параноидна шизофрения и от две години не 
си взима лекарствата. По време на срещата докторът онколог обяснява 
подробно за химиотерапия и защо е необходима, отговаря на въпросите 
на Милена за косата, предлага ѝ да направи консултация с психиатър и 
Милена се съгласява. След това се срещаме отново. Милена задава същите 
въпроси – за косата, отново акцентира на осакатеното тяло и пластич-
ната операция. Насочвам разговора върху ограничените движения на ръка-
та, упражненията, които би могла да прави, за да възстанови ръката и да 
може да рисува отново. Показвам ѝ масажи и упражнения, като се опит-
вам да очертая границите на тялото ѝ, това я успокоява. След това про-
дължаваме разговора на тема изкуство, рисунки и техники на рисуване. 

Все още няма окончателно решение дали да ѝ се прави химиотера-
пия. На третия ден сутринта завеждащият отделението отново е про-
вел разговор с нея и съжителя ѝ, взето е решение да има химиотерапия. 
Пристигам на обяд и като влизам в нейната стая, останалите две па-
циентки ме посрещат видимо тревожни и една през друга разказват как 
Милена е откачила системата, опитала е от лекарството и тръгнала 
да търси сестрата, така изведнъж, както си е лежала на леглото. В 
следващия момент влизат Милена и медицинската сестра. Помагам на 
Милена да легне на леглото, сестрата включва отново системата. Ми-
лена притиска с пръсти тази част от системата, която е близко до ве-
ната, така че да не може лекарството да влиза в тялото ѝ. Отстраних 
ръката ѝ под предлог, че ще я масажирам, и насочих разговора към въз-
становяване на движенията на ръката. Когато се успокои, пристигна 
психиатърът. След консултацията му аз взех лаптопа и помолих Миле-
на да ми покаже свои рисунки, които е качила в интернет. Тя ми зададе 
въпроса: „Тук за шизофреничка ли ще ме смятате?“ Отговорих ѝ, че тук 
пациентите идват за химиотерапия, за да се преборят рака, и че това 
се прави в отделението по медицинска онкология. Насочвам разговора 
към изкуството. Милена престава да се интересува от системата и ми 
показва свои рисунки, икони и други творби. Продължавам с интереса си 
към изкуството и техниката за рисуване на картините с цветя и коне. 
Разговорът ни продължи около три часа, т.е. докато трае вливането на 
химиотерапевтиците. Обещах ѝ, че на следваща терапия отново ще съм 
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до нея по време на вливането. Тръгвайки си, Милена е видимо спокойна и 
усмихната. Личният ѝ лекар е запознат със състоянието ѝ в началото 
на химиотерапията.

Виждаме се отново с Милена на към края на месец май. Разговаряме 
на обяд със завеждащ отделението и тя споделя, че Милена е била види-
мо спокойна, подстригала си е косата късо и е подарила своя рисунка на 
отделението. С Милена се срещам в ранния следобед, тя отново ходи 
напред-назад по коридора в очакване на терапията. Останах при нея от-
ново три часа, докато трае вливането на лекарствата. При включва-
нето на лекарствата Милена е тревожна, започва да си дърпа косата 
и да ми показва как шепата ѝ се пълни с косми. Насочвам разговора към 
рисуването на икони. Това видимо я успокоява, тя ми разказва подробно 
как намира дърво, после как го обработва и така до завършването на 
иконата. Споделя, че масажите и упражненията са ѝ помогнали и сега 
рисува, без да се уморява, има и поръчки. Периодично прекъсва разказа си 
с въпросите за косата и кога ще може да си направи пластична операция. 
Тръгна с намалена тревожност. 

Следващата ни среща е по време на третия курс химиотерапия, т.е. 
през месец юни. Милена ме посреща отново със същите въпроси – за опа-
дането на косата и кога ще може да направи пластична операция. Отго-
варям ѝ, че процесът на лечение е също като създаването на една икона, 
сравнявайки етапите на рисуването с етапите на терапията. Говорим 
си за техниките, които използва при създаването на картините и ико-
ните. Прекъсвам сесията на 15 минута, защото свършваме етапа на 
техника, която обсъждаме. Милена е спокойна. Връщам се отново след 
30 минути и разговорът ни е на тема техники при рисуването, този път 
аз ѝ разказвам за графиката, с която се занимавам, когато имам време. 
Отново прекъсвам сесията след 15 минути. След около час се срещаме и 
говорим за акварелите и за техниката, свързана с този метод на рисува-
не. Месец по-късно, т.е. през юли аз отсъствам в деня, в който Милена 
е на химиотерапия. Разговаряйки с екипа на отделението, научавам, че 
Милена е била спокойна по време на терапията. Питала е за мен. 

През месец август, по време на терапията първата сесия е с продъл-
жителност 10 минути, а втората – 15 минути. Разговорите ни са на 
тема техниката, използвана при позлатяването на ореола на светците, 
които тя рисува, както и за църквата, в която ще бъдат поставени 
иконите. Въпросите, които Милена задава, са все същите, дори няма 
промяна в словореда. Спокойна е, приема без тревожност вливанията. 
През месец септември не сме се виждали, тъй като Милена би трябвало 
да е на лъчетерапия – следващия етап от лечението.   
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Специални образователни потребности 
(СОП) и формиране на идентичност в 

образователната интеграция
Анет Маринова*

В практиката на образователната интеграция може да се приложи 
учението на Жак Лакан за разбиране на начина, по който юношите със 
СОП възприемат себе си. Функцията на Другия и желанието на Другия, 
които описва Лакан, имат фундаментално значение в процеса, в който 
ученикът започва да приема статута на СОП, белязал го като разли-
чен от останалите ученици. Този процес може да бъде по-пълно обяснен, 
като се използва подходът на Лакан към езика и ролята на означаващото.

Обучението на деца със СОП в общата образователна среда започва 
да се прилага у нас след 2003 година с промени в нормативните докумен-
ти ЗНП, ППЗНП, Наредба 6 за специалните училища, Наредба 1 за обу-
чението на децата и учениците със СОП и/или с хронични заболявания. 
Постепенно се добавят текстове и параграфи, които на пръв поглед въз-
лагат противоречиви ангажименти на образователните институции 
към обучението на деца с увреждания. От една страна, нормативната 
уредба регламентира необходимостта от гарантиране на качествено 
образование и подкрепяща среда за учениците, които желаят да се обу-
чават в масово училище заедно със своите връстници без увреждания, 
адаптиране и предлагане на индивидуални образователни програми, до-
пълнителна подкрепа от специален учител, логопед, психолог. От друга 
страна, е необходимо да се осигури равен достъп до образование, при 
което детето със СОП да бъде интегрирано в училище, като се използ-
ват без ограничение всички налични ресурси до тяхното изчерпване. 

* Анет Маринова е психолог, клиничен социален работник, психотерапевт, член 
на сдружение „Дете и пространство“ и на Българското общество за лаканианска 
психоанализа. (Бел. съст.)
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По този начин обучението при наличие на СОП може да се окаже 
много труден и сложен аспект от ученето и научаването, и от училищ-
ната администрация. Работата на учителя в клас се оказва на кръсто-
пътя на правата на детето и образованието, както и на медицината, 
специалната педагогика, психиатрията, социалната работа и всички 
свързани с тях дискурси и действия. В училищата се отваря място за 
провеждане на срещи с участието на всички ангажирани в процеса, как-
то учители и специалисти, така и родители, и застъпници от НПО сек-
тора, които често пъти имат различия в гледните точки, във версиите 
за детето и в целите, които се поставят. 

В тези дискусии, които могат да бъдат много шумни и напрегнати, 
като че ли се губи гласът на самото дете или ученик. Вниманието към 
неговото мнение убягва на възрастните, въвлечени в правни, клинични 
и образователни спорове. Независимо дали е чуто, или не, обаче детето 
участва в процеса и една непредвидена последица в отговор на това е 
установяването на идентичността му на ученик със СОП. Най-силно 
травматичен е опитът на тези ученици, които влизат в програмата за 
подкрепа в обучението поради трудности, които не налагат отделяне 
на повече време в самостоятелна среда за специално обучение, както 
например това се случва с учениците с интелектуални затруднения, 
аути зъм, множество увреждания или Синдром на Даун. Учениците, кои-
то имат обучителни трудности, обикновено са напълно интегрирани в 
образователната среда, но въпреки това със започването на получаване 
на допълнителната помощ те изграждат социална идентичност, която 
веднага ги етикетира като увредени или инвалидизирани индивиди.

В този текст искам да покажа как чрез метода на лаканианската 
психоанализа могат да се предложат нови идеи в субективните елемен-
ти на процеса и да се помогне за преразглеждането на образователни 
решения, осветени от теорията на Жак Лакан. 

СОП: разпознаване, насочване,  
оценка на образователни потребности

Разпознаването и насочването към специално обучение започва, ко-
гато учителят е склонен да приеме, че неуспехите в ученето на детето 
се дължат на когнитивни затруднения, а не са в резултат на „мързел“ 
или липса на мотивация. Същото по-скоро е рядкост, но с навлизането на 
ресурсни учители в класните стаи се забелязва тенденция неуспехите 
на детето да се разпознават като причина от наличие на индивидуални 
биопсихосоциални характеристики, отколкото просто да се обясняват 
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с морални или личностнови категории. Все пак по-често родителите са 
тези, които търсят възможности за подкрепа в училище.

Следващата стъпка от процеса на предлагане на помощ в ученето е 
диагностиката от Екип за комплексно педагогическо оценяване към Ре-
гионалния инспекторат по образование, който трябва да определи дали 
ученикът има нужда от обучение при СОП и ако това е така, екипът 
издава Становище, което поставя първия етикет на детето. Следва на-
сочване към училище и оттам училищен екип има задачата да изготви 
Индивидуалната образователна програма. Тази програма съдържа кон-
сенсусни решения за начините и местата за обучение, областите на под-
крепа, съобразени със специфичните нужди. Някои от децата, за които 
се преценява, че е полезно да имат самостоятелно обучение, са извежда-
ни от учебните класни стаи. За съжаление, учителите злоупотребяват 
с тази възможност и охотно се отървават от ученици, които имат 
предизвикателно поведение. Друг елемент от практиката е честото 
извеждане на ученика в ресурсна стая поради чувството му на срам, 
което той изпитва пред очите на връстниците си. Ресурсните учите-
ли би трябвало да улесняват процеса на включване в редовните часове 
в клас, но често пъти това не е така. Индивидуалната образователна 
програма има определен период, след който би трябвало да се преразгледа 
ситуацията на ученика, за да се прецени дали той има нужда да продъл-
жи да получава подкрепа, или в крайна сметка ще излезе от програмата 
за специално обучение.

Никола

Нека сега да представя случая на Никола, ученик от девети клас, 
който е успял да завърши основното си образование в друго училище, 
като е ползвал подкрепа в обучението при СОП с ресурсен учител пора-
ди обучителни трудности, които имат характера на дислексия. В ново-
то училище Никола и родителите му решават той да продължи обуче-
нието си в редовен девети клас, без да заявят необходимост от включ-
ването му в програма за специално обучение. Все пак те съобщават на 
училищното ръководство за специфичните нужди на Никола. През учеб-
ната година никой не е бил смутен от очевидните му неуспехи. Към края 
на учебната година, когато заедно с класната ръководителка се обсъж-
да слабият успех на Никола, родителите решават той да бъде включен 
в програмата за ученици със СОП. 

Когато се срещнах с Никола преди оповестяването на неговите спе-
цифични образователни нужди и след насочване от неговата класна за 
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конфликти с учителите и съучениците му, той изглеждаше доста са-
моуверен юноша, имаше модерни и скъпи дрехи, вдъхновено разказваше 
за възможностите на своя баща. Никола имаше планове да продължи да 
учи след гимназията, имаше вид и възприемаше себе си не по-различно, 
отколкото останалите младежи на неговата възраст. След като ро-
дителите на Никола разказаха историята на обучителните му затруд-
нения в училище и подадоха молба той да бъде включен в програмата за 
подкрепа на ученици със СОП, отново се срещнах с него. Този път той 
имаше съвсем друго поведение. Често сменяше настроението си от при-
мирение и смълчаване към бурно изразяване на несъгласие да учи като 
„ресурсен“, както се изразяваше той и както останалите ученици нари-
чат тези, които имат СОП. Майката на Никола и учителите споделят 
с мен, че Никола е започнал да има предизвикателно и асоциално поведе-
ние, отказва да следва инструкции и правила, реагира бурно, спори, вика 
и напуска часовете. 

Когато го попитах за този негов избор на поведение, той ми каза за 
коментари на учителите пред класа относно това, че е „ресурсен“ уче-
ник, че се срамува и не иска другите да знаят за обучителните му труд-
ности. Никола не можеше да обясни характера на проблемите си, които 
признава, че има, не знаеше какво от тях е наречено с името „дислексия“ 
и се луташе между нуждата от приемане на помощта и срама от нея.

Желанието на ученика е Желанието на Другия

Лаканианското понятие за субективността се основава на предпос-
тавката, че всички хора се раждат в езика, който е регулирана и дина-
мична система, предхождаща раждането на всеки един от нас, която 
ще остане дълго и след смъртта на всеки. Един от представителите 
на структурализма – Ролан Барт – говори за смъртта на автора, като 
твърди, че литературният текст не идва от дълбините на авторова-
та душа, а напротив, самият език говори чрез автора. Лакан поставя 
субекта – автора, в точката, когато детето се появява в езика, и смя-
та, че детето позволява именно на езика да го въведе в социалния свят. 
В описанието на Фройд за „Малкия Ханс“ детето се превръща в член 
на „цивилизования“ свят, като е принудено да се отдели от майка си. 
В този момент то трябва да приеме езика, който е езикът на негова-
та майка, в случая езикът на майката представлява езика на Другия. 
Според Лакан езикът съдържа несъзнаваното и заедно с него в тялото 
на субекта навлиза несъзнаваното на Другия: думите и разговорите на 
другите хора, стремежите и фантазиите им. Заедно с това нашето съз-
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нание приема и потиснатите желания на другите хора и така егото ни 
винаги е разделено от нечии съзнавани и несъзнавани мисли, чувства и 
желания.

Желанието на субекта никога не произлиза от неговото тяло и не-
говото собствено „Аз“, а винаги е отразено в огледалото и от предста-
вите на другите за него. В Семинар XI, за Четирите основни понятия в 
психоанализата, Лакан казва, че „Желанието на субекта е Желанието 
на Другия“. 

По сходен начин могат да се разберат предизвикателните прояви в 
поведението на Никола, в чието тяло влиза желанието на неговите ро-
дители и на учителите той да бъде белязан с означаващото „СОП“, кое-
то е начин за определяне на индивидите с увреждания. Идентичността, 
която има Никола за себе си, се конфронтира с приемането на идентич-
ността, която му дават другите, и този опит има за него характера на 
травматично преживяване и на психично страдание.

Какво иска Другият от мен в обучението при СОП?

Има много други примери на юноши като Никола, които показват 
широк спектър от сходни видими поведенчески прояви, които могат да 
включват тормоз над връстници, самонараняване, необичайни навици 
при хранене, бягства от училище, депресия. Все повече нараства броят 
на учениците със СОП, които имат емоционални и поведенчески нару-
шения и които се определят като хиперактивни или асоциални. За всич-
ки тях можем да мислим от позицията на процеса на конституиране 
на волята и желанието на другите за тях като ученици със СОП, или 
„ресурсни ученици“. За юношите този процес е още по-болезнен, защото 
е изпълнен със снизхождение към тях, а означаващото „сопаджии“ звучи 
близо до думата „сопа“ (уред за сръчкване на добитък) и носи послание, 
което подтиква към преминаване в действие, което може да бъде насо-
чено срещу реда в общността. 

Според Лакан психоанализата най-добре може да помогне на индиви-
да да разбере собственото си желание в отговор на въпроса „Какво иска 
Другият от мен?“. Предизвикателството при работата с ученици със 
СОП е да разберем как всеки от тях си отговоря на този въпрос, което 
ще ни направи способни да им партнираме. Изглежда че желанието на 
Другия се смесва с ограничените разбирания на ученика за собствените 
му затруднения и същността на неговата диагноза. Официалното оз-
начаващо – в случая на Никола дислексията му – се свързва с желанието 
на Другия и му придава форма. Но вероятно то съдържа в себе си и не-



10 години Сдружение „Дете и пространство“

124

съзнавано чувство за вина на майката на Никола и се преплита с верига 
от други означаващи, с които се завъртат около центъра на въпроса 
„Какво означава ученик със СОП?“. Това е въпрос, който се изправя пред 
всеки от родителите на ученици със СОП и често пъти е незададен от 
тях в резултат на собственото им чувство за срам на сцената на оста-
налите родители и останалите деца, които те са създали и чрез които 
преминават през теста за родителството си. 

Този въпрос също така поставя мълчалива дилема и пред самия юноша 
дали е по-добре да си ученик с „противообществени прояви“ – етикет, 
за който има по-ясен и предвидим сценарий в образователния контекст, 
отколкото да бъдеш ученик с увреждане, при това с увреждане на ума –  
което се преживява като по-непоносима и ужасяваща човешка съдба.

Приложение на лаканианските идеи  
в образователната интеграция

В случая на Никола Желанието на Другия по мистериозен и неясен 
начин се появява в желанието на родителите му, и по-специално в жела-
нието на неговата майка, и отправя предизвикателство към юношата 
да приеме езика и място му в него, да приеме Другия като език. Етиката 
на психоанализата може да освободи индивида от травмата му, когато 
той успее да субективизира желанието си. 

При Никола представата, която той има за себе си като за богат 
и независим младеж, влиза в конфликт с желанието му да бъде ученик 
със специални образователни потребности, означаващи желанието на 
група всемогъщи възрастни, „които му мислят доброто“, като му пред-
лагат да приеме нова идентичност с неприемливи означаващи, които го 
инвалидизират. Никола се нуждае от място, където да бъде посрещнат 
този конфликт. След няколко срещи и разговори с него, включително 
участието му в екипна среща, на която Никола е поставен в ситуация 
да изрази мнението си и да направи свободен избор, той приема да пов-
тори класа и да ползва помощта на ресурсен учител за обучението си. 
Учебната година протича сравнително спокойно за него, той няма труд-
ности в поведението в училище и успява да формира приятелства. В 
края на учебната година след едно изказване на учител на всеослушание 
в клас относно неговото оценяване Никола отново е изправен на прага 
на същото предизвикателство. Това, заедно със ситуацията на раздяла 
и сериозни конфликти между неговите родители, прави възможно мла-
дежът сам да потърси помощ при мен и да заговори за затрудненията си 
вкъщи и в живота.
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Случаят на Никола, който се осмисля от учението на Жак Лакан за 
Другия и Желанието на Другия, дава възможност да се види ролята на 
тези понятия във формирането на идентичност при ученици с труднос-
ти в ученето. Представените идеи и разсъждения могат да бъдат от 
полза в ежедневната работа на учители и специалисти, които помагат 
на деца със СОП. Лаканианската психоаналитична теория показва си-
лата на означаващото, което може радикално да смени самоличността 
и поведението на индивида. Същото особено важи за случаите, когато 
означаващото е свързано с психичния живот на субекта, с Желанието 
на Другия и позволява на субекта да говори през въпроса „Какво иска 
Другият от мен?“. В образователен и институционален контекст на 
интегрирано обучение този процес може да има опустошителен ефект 
от насилствения характер на приемане на „СОП“ на всяка цена. Нала-
гането на етикета на „ресурсния ученик“ се преживява от юношата 
като таен заговор на възрастните, които работят при затворени вра-
ти – комисии, екипи. Пространството за психологическо консултиране 
на юношата може да му позволи той да говори за преживяванията си за 
„Какво иска Другият от мен?“ и да намери опори в желанията си, без 
консултантът да се възприема от юношата като авторитарен или от-
чуждаващ го от общността.

В същото време прилагането на метода на Жак Лакан в образова-
нието и обучението на деца със СОП поставя предизвикателство пред 
партньорите на детето да си дадат сметка и да помислят как може 
процесът на оценяване на образователните потребности да бъде на-
правен по-малко травматичен? Дискурсът на тези, които предлагат 
помощта, трябва да се предаде на ученика по начин, по който няма да 
окаже неблагоприятно влияние върху психичния му живот и няма да има 
репресивен характер. За целта обучението при СОП може да се мисли 
като чуждо тяло, което има силата да разкъса тялото на ученика и да 
остави празно място в него. Това не трябва да го поставя в позиция да 
запълва празнотата, като призовава въображаеми означаващи.

От съществено значение за гореописаното е необходимостта от 
отваряне на пространство и въвеждане на процес на включване в спе-
циално обучение и подкрепа в ученето на основата на широко консулти-
ране за всеки ученик – независимо от вида на неговото увреждане. В се-
гашната практика се смята, че снабдяването с медицински документи, 
обследването и становища от специалисти като логопеди и психолози 
са достатъчни, за да се приеме помощта, като консултирането остава 
главно върху самия учебен процес. Пренебрегва се и се прескача времето, 
което е необходимо на ученика да разбере, говори и приеме същата тази 
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помощ, без да се преживява разделен в частите на тялото си. Такова 
консултиране в училище може да облекчи учениците и да им помогне да 
вербализират опита си на подрастващи, които получават подкрепа за 
специфичните си нужди.
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