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Интервю с Весела Банова 1

  Как се ражда идеята за терапевтичен екип; кога и какво 
поражда потребността от подобна практика?

Възникването на идеята за терапевтичен екип на Сдружение 
„Дете и пространство“ и нейното осъществяване са част от същ-
ността и развитието на организацията. Затова се налага да при-
помня, че сдружението се появи от една професионална общност, 
състояща се от специалисти с помагащи професии: лекари, пси-
холози, педагози, кинезитерапевти, социални работници и други, 
които няколко години участваха във френско-българския обучи-
телен проект „Да растеш без родители“ (1998 – 2004). Всички тези 
специалисти се вълнуват от разпознаването и придружаването на 
психичното страдание на детето и/или юношата и се обединяват 
от каузата за придаване на достойнство на различието на всеки 
един, с когото работим и с когото се срещаме в професионалния 
си път. След възникването си, сдружение „Дете и пространство“ 
става партньор в осъществяването на следващ френско-български 
проект „Детето и неговите симптоми“, осъществяван от Интердис-
циплинарен Център за детето, Франция, сдружение „Фройдистко 
поле в България“ и с подкрепата на сдружение „Лекари на света“ 
Франция (2005 – 2009). Първоначално преподавателите в този 
проект с обучителен характер са психоаналитици и психолози от 
Бордо, а след 2009 година започват да идват за срещите на лабо-
раторията „Детето и неговите симптоми“ психоаналитици, пси-
холози и психиатри от медико-педагогическия институт „Куртил“ 

1  Интервюто е подготвено от Мария Кузманова и Галина Ангелова, психолози в ЦСРИ 
„Таралежи“
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в Белгия 2. Дългогодишният директор на Куртил, Бернар Сейнав, 
идва многократно в България в периода 2010 – 2017 г., за да про-
вежда модулите в програмата на лабораторията „Детето и неговите 
симптоми“ и семинари на БОЛП. Той познава работата на сдруже-
ние „Дете и пространство“, защото специалисти от социалните ус-
луги за деца и семейства, които то управлява, редовно представят 
случаи за обсъждане в срещите на програмата „Детето и неговите 
симптоми“. Обсъждането на всеки от тези случаи прави очевидно 
разминаването между социалната реалност, отразена в норматив-
ните документи и досието на детето и субективната реалност – т.е. 
начина, по който едно дете успява да осмисли и преживява това, 
което му се случва 3. Това прави управлението и осъществяването 
на терапевтична работа в социалните услуги за деца и семейства, 
които сдружение „Дете и пространство“ управлява особено слож-
но. Някои от специалистите, които извършват терапевтична ра-
бота в тези услуги на сдружението и предоставят супервизии на 
колегите си, започнаха да се развиват в областта на лаканианската 
психоанализа. Те си задаваха въпроси, свързани не само с клинич-
ните опори в нашата работа, но и с етиката на упражняването на 
професията на психолог, детски психиатър или социален работник 
на територията на социалните услуги за деца и семейства, незави-
симо дали са почасови или резидентни. Това ни накара да се обър-
нем към Бернар Сейнав, който помня, че долетя от Белгия, за да 
проведем еднодневна среща, която се състоя в офиса на сдружение 
„Дете и пространство“. Ние говорехме, а той ни слушаше. В края 
на тази среща той ни предложи да сформираме терапевтичен екип. 
Така се появи терапевтичният екип на сдружение „Дете и прос-
транство“, а аз бях номинирана за негов директор. 

2 Медико-педагогическият институт Куртил в Белгия е място за грижа за деца, юноши 
и младежи с психични страдания и заболявания. Той е разположен в няколко населе-
ни места и е място за обучение на стажанти. Работата на специалситите в него, както 
и цялостния модел на функциониране са ориентирани от клиничните опори на лака-
нианската психоанализа /бел. авт./.

3 Така във филма „Наистина любов“ /2003/ вторият баща на 11 годишния Самюъл се 
тревожи, че момчето страда за майка си, която неотдавна е починала от рак. Когато 
най-сетне успява да проведе разговор с него, бащата установява, че да, на момчето 
му е мъчно за майка му, но в момента това, което истински го тревожи и измъчва е 
несподелената любов, която изпитва към своя съученичка /бел.авт/.
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  Каква е същността на практиката на терапевтичния 
екип; кой се включва в нея и към кого е насочена?

В настоящия терапевтичен екип на сдружение „Дете и прос-
транство“ (СДП) участват всички психолози, които работят в три-
те иновативни услуги, създадени и управлявани от сдружението:

  Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) 
„Детски кът за развитие“ в Русе; 

  Дневен център за деца с увреждания с програма „Ранна 
интервенция“ в Русе; 

  ЦСРИ „Таралежи“ в София. 

Освен това членове на терапевтичния екип са д-р Биляна 
Мечкунова, детски психиатър, Милена Попова, психолог и Анет 
Маринова, която е училищен психолог (и трите са членове на 
Българско общество за лаканианска психоанализа). Към екипа се 
присъединяват според темите на срещите ни и други специалисти, 
често работещи в ЦНСТ 4-та, които управлява СДП. Срещите на 
терапевтичния екип са мястото, пространството, в което всеки 
може да представи случай от работата си, около който си поста-
вя въпроси. Понякога ценното в една такава среща са различните 
гледни точки към проявите на психично страдание на детето, за 
което говорим или на неговите родители. Но най-важна е възмож-
ността всеки един, който работи в социална услуга на СДП да знае, 
че има възможност да разчита на терапевтичния екип: да бъде из-
слушан и чут, да получи обратна връзка от различни гледни точки 
и да получи насоки. Повратът в работата на терапевтичния екип, 
разделен териториално в градовете Русе и София, настъпи след 
обявяването на Пандемията от Ковид-19 на 15 март 2020 г. Тогава 
открихме формата на работа в платформата ZOOM. В продълже-
ние на няколко месеца се срещахме всеки понеделник. Тези срещи 
бяха като попивателна на тревогите и предизвикателствата, които 
ежедневно ни заливаха по време на първия локдаун. Заедно пре-
минавахме през тези предизвикателства. След това ритъмът на 
работа се установи в срещи през понеделник. Това позволява да 

4 Центрове за настаняване от семеен тип /бел. авт./
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ги планираме по-добре. Все по-често на тези срещи се представят 
случаи на деца и младежи, които живеят в центровете за наста-
няване от семеен тип, които сдружението управлява в Русе и в 
София. След всяка среща всеки от нас разполага повече думи, с 
които да говори за младежа, чиито случай сме обсъждали. Така се 
стига до истински разговори и до намирането на решения, които 
се вписват в универсалните насоки, но по много специален начин, 
съответстващ на различието на конкретното дете/младеж.

  Какви са основните цели и проблеми на практиката на 
терапевтичния екип?

Основната цел на терапевтичния екип е да изработим заедно 
знание за това, което е добре за детето. Без това споделено усър-
дие на всички членове на терапевтичния екип, не бихме могли да 
изпълним със съдържание принципа за „най-добрите интереси на 
детето“, когато се вземат решения за него. Предизвикателството 
винаги се състои във въпроса как да минимизираме разстояния-
та между политиките, нормативните актове и грижата във всички 
нейни аспекти за конкретното живо дете/младеж, с неговата уни-
кална лична история, с неговите специфични прояви на психично 
страдание, с неговите неповторими във всяко отношение родите-
ли и близки.... Няма едно решение, което да важи завинаги... Това 
е процес на работа, на споделяне, на мислене и творчество, на зае-
мане на ориентирана и просветена позиция... 

  Какъв е начина на функциониране и основни стъпки в ра-
ботния процес на терапевтичния екип?

Едно от основните средства за работа в терапевтичния екип е 
конструирането на случай. Да се представи случай за обсъждане в 
терапевтичния екип, означава да се мисли и да се конструира. По-
някога това става възможно на самата среща. След представянето 
на случай от съответния специалист, следва обсъждане и обединя-
ване около насоки за работа.

В терапевтичния екип също така се обсъждат проблеми, ко-
ито отделните екипи срещат в работата си с потребителите.
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Понякога се обменят мнения, четат се заедно текстове, но 
преди всичко се представят и обсъждат случаи на потребители, 
които затрудняват специалистите и поставят въпроси пред тях.

  Какви са начините за оценяване на ефективността от 
работата на терапевтичния екип? Ползват ли се разра-
ботени критерии за ефективност?

Един критерий за ефективност е промяната, настъпила в по-
требителя, дете или младеж, който е представян на срещата на те-
рапевтичния екип. Често се наблюдава успокоение и намаляване 
на така наречените „кризи“. В много случаи след срещите се фор-
мулират конкретни решения. Например наскоро за една девойка 
от ЦНСТ „Вяра“ в Русе се намери начин да бъде включена в рабо-
тен процес, нещо което тя самата иска. Другият критерий за ефек-
тивност е удовлетвореността на специалистите, които участват в 
срещите на терапевтичния екип, което засега се отразява в годиш-
ните атестации. От моя гледна точка критерий за ефективност са 
броя случаи, представени на срещи на терапевтичния екип, които 
след това са представяни на сериозни форуми като например кли-
ничната лаборатория „Детето и неговите симптоми“. 

  Какви са резултатите и постигнатите ефекти от ра-
ботата на терапевтичния екип? С какво тази практика 
е иновативна?

В този втори Бюлетин на СДП онези, които се интересуват, 
могат да намерят свидетелства за работата на терапевтичния екип 
по време на последните две години (пандемията Ковид-19). За мен 
самата, вече в качеството ми и на Председател на СДП, не само на 
терапевтичен директор, е огромно постижение, че терапевтичният 
екип функционира редовно и отвори място за колегите ни от цен-
тровете за настаняване от семеен тип. Обсъждането на деца и мла-
дежи, които те представят, доведе до много промени в мисленето и 
нагласите на персонала, който работи в ЦНСТ, което пролича и в 
атестациите, проведени в началото на 2022 г. След всяка среща на 
терапевтичния екип, както казах, намираме все повече общи думи, 
с които да говорим за детето и неговите най-добри интереси.



12

  Какви са силните и слабите страни на практиката?

Силните страни на терапевтичния екип се фокусират в прин-
ципа „да работим заедно“. Това включва и многообразието на 
клиничния опит и гледната точка на всеки един от нас с нейната 
уникалност, включва и възможността за разговор и получаване на 
подкрепа. Понякога се стига до вземането на трудни решения, но 
когато това е резултат от среща на терапевтичния екип, всеки от 
нас има увереността, че решението му не е продиктувано от ка-
приз или моментно хрумване, а е резултат от процеса на съвмест-
ната ни работа.

Слабите страни на работата на терапевтичния екип са, че 
всичко, през което преминаваме заедно, трудно се вписва в про-
токоли, които да свидетелстват адекватно за това, което правим. 
Единственият начин да разбереш ползата от работата на терапев-
тичния екип е да участваш в нея.
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Срещи, връзки, граници – вариации 
в преживяването на изолацията

Весела Банова, Биляна Мечкунова, 
терапевтичен екип на Сдружение „Дете и пространство“

Този текст е опит да предадем нещо от срещата с реалното на 
епидемията и изолацията на всеки един от терапевтичния екип на 
Сдружение „Дете и пространство“. Реалното – невъзможното да 
се мисли, да се изкаже и да се понесе, което внезапно се появява и 
докосва всеки по много специфичен начин. Писането на този текст 
се оказва нелека задача поради невъзможността да се назове в 
общи термини това реално, с което всеки се срещна. Той е по-ско-
ро калейдоскоп, мозайка от отделни парчета, оставяйки настрана 
усилието за пълнота и завършеност. Той е за възможните и невъз-
можните срещи, за възможните и невъзможните връзки и граници 
(между телата). Основан е върху четири малки текста, написани 
от колегите ни Милена Попова и Любов Лукарева от ЦСРИ 5 „Дет-
ски кът за развитие“ в Русе и Мария Кузманова и Галя Ангелова 
от ЦСРИ „Таралежи“ в София, което стана възможно поради еже-
седмичните срещи на екипа в опит да се третира това реално чрез 
означаващото, опирайки се на клиничните и теоретични репери, 
които ни дава лаканианската психоанализа. 

Ето защо подредбата на този текст е около отделните означа-
ващи, които отекнаха в срещите ни. Дали това не са нашите озна-
чаващи – господари, под които се подрежда преживяването ни по 
време на изолацията? В опита си да го осмислим през теоретич-

5  Център за социална рехабилитация и интеграция
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ните опори на лаканианската си ориентация сме се позовали на 
два текста на Жак-Ален Милер „Детето и знанието“ (Представяне 
на темата на Вторите работни дни на Психоаналитичния институт 
за детето, март 2011) и „В посока на юношеството“ (Заключителна 
реч на Третите работни дни на Психоаналитичния институт за де-
тето, март 2015).

Отказ, отмяна, празнота
В първите дни на изолацията бяхме изправени пред рязката 

промяна в ежедневието и работния ни график – отмяна на сесии, 
отмяна на вече планирани събития – в професионалния ни кален-
дар се появиха празнини. Психоанализата се занимава именно с 
тях и за това говори в текста си Милена Попова, психолог в ЦСРИ 
„Детски кът“:

„Безспорно епидемията Covid-19 предизвика страх и пре-
комерна активност на въображаемото за хората от целия свят. 
Последвалата изолация като мярка за справяне с нея се оказа за 
всички ни един тревожен, ограничаващ, но също така необичаен и 
интересен период от живота. А интересните за нас неща са тези, за 
които си заслужава да мислим, говорим, осмисляме.

По време на извънредния период, период извън обичайния 
ред, колкото по-сериозно се оказваше изискването за дистанция и 
изолация, толкова по-настойчиво се очакваше от хората с така на-
речените помагащи професии да използват всички технологични 
средства, за да поддържат връзката с клиентите си, както и да ги 
спасяват от празнотата на самотата.

Въпросът за самотата на телата и техните граници обаче се 
оказва не толкова едностранчив и универсален. 

Родителите на четири от клиентите (едно дете на 7 г. и трима 
тийнейджъри), с които работя в рамките на терапевтичната услуга 
ЦСРИ „Детски кът за развитие“ – Русе, любезно благодариха за 
моето предложение да бъда на разположение за онлайн срещи като 
уточниха, че ще ми се обадят, ако имат нужда, което не се случи 
до приключването на извънредната ситуация, обявена от прави-
телството. Посочиха като довод силната ангажираност с онлайн 
обучението, което отнема цялото време на семейството. 
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Това, което регистрирах, беше собственото ми спокойствие 
в приемането на родителската позиция, че те нямат нужда от мен 
като психолог, за да преживяват себе си като успешни родители в 
този сложен период.

Когато Другият се преживява като твърде силно присъст-
ващ със своята заявка, очакване, изискване, може би спазването 
на граници и деликатността на срещите са необходимо условие за 
поддържането на преноса.

Ситуацията наложи да се изправя пред собственото пре-
живяване на липса, загуба, самота, лични граници и да се опра на 
субективното си желание, на творчеството. Категоричната ми по-
зиция на уважение и доверие към родителите позволи те да ме по-
търсят и заявят автентичното желание на своите деца да продъл-
жат срещите на живо след отмяна на извънредното положение.“

Тревогата и изобретението
За тревогата – знак за срещата с реалното и за изобрете-

нието – как, дезориентирани и отделени един от друг, открихме 
един начин да възстановим прекъснатите връзки, говори в текста 
си Любов Лукарева, психолог в ЦСРИ „Детски кът“:

„Пандемията от корона вирус е една нова реалност, която 
се появи внезапно и всеки се срещна с нея по свой начин. След 
първото стъписване, в условията на неяснота и безпокойство, пос-
ледва неизменното изискване на реалното да се намери начин да 
се живее с него. Наложи се субектът бързо да изобретява как да 
оцелява. За мен непосредствената заплаха за здравето ми и това на 
близките, ме постави в ситуация на човек, който трябва да се пази 
и да пази останалите.

Тревогата ми се прехвърли и по отношение на семействата, 
с които се срещам. Имах нужда да обмисля как да изговоря с тях 
начина, по който биха могли да се случват срещите в условията 
на изолация. Усещах, че не се чувствам добре, когато срещна от-
каз от предложените срещи, въпреки че разбирам, колко е сложно 
на семействата да се справят с всички произтичащи изисквания 
и отговорности. Това, което ми помогна много в този момент, е 
възможността да се обсъжда в екипа всеки отделен случай. Такъв 
се оказа случаят на едно момче, което завършва четвърти клас и за 
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когото комуникацията със семейството преди извънредното поло-
жение се свеждаше до обратна връзка с по-голямата сестра, която 
го водеше в Детски кът. Новите условия наложиха разговор с ро-
дителите за договаряне на бъдещите срещи. След първия разговор 
с майката, в който обясних възможностите за разговори по теле-
фона и чрез платформите в интернет, последва мълчание. Няма-
ше нищо заявено – нито отказ, нито уговорен час. Колкото повече 
време минаваше, толкова по-трудно ми беше да реша как да по-
стъпя. Да се обадя ли или да оставя нещата така? Не исках да съм 
в позиция на големия Друг преследвач, но и да не съм този, който 
изоставя. Трябваше първо да разбера какво е това, което ме кара 
да се тревожа. Дали е само неяснотата за здравето на хора, които 
познавам, или има нещо мое, някакво обгрижване в повече, което 
поставя хората в позиция на обект. Колкото и да си давах сметка за 
тези неща, истинското облекчение се случи след обсъждане в гру-
пата на терапевтичния екип на Сдружение „Дете и пространство“. 
Проведох разговора с майката на момчето, в който се уверих, че 
са добре и че заетостта на сина ѝ в училище е доминираща към 
момента. Разбрахме се за следващо чуване след края на учебната 
година, което се случи преди седмица и това направи възможна 
комуникацията въобще.“

Субектът и изненадата
В своя текст Мария Кузманова, психолог в ЦСРИ „Таралежи“ 

ни среща с Вики. Тук можем да си зададем въпроса как гласът и по-
гледът присъстват в онлайн общуването. И ако във всички изме-
рения на дистанционното общуване намираме опората на гласа, то 
какво бихме могли да кажем за погледа? Жак-Ален Милер посочва, 
че „… възпитанието цели да въплъти в субекта погледа на Другия 
по такъв начин, че субектът да следи сам себе си, да се контролира, 
да се управлява, като че ли това прави Другият. Необходимо е дете-
то да инкорпорира нещо от Другия, като в най-голяма степен това, 
което трябва да инкорпорира, е именно погледът на Другия.“ Дали 
онлайн срещите, където погледът отсъства, позволяват на Вики да 
отиде отвъд подобието и да се отвори сцена за образуванията на 
несъзнаваното? Ето как разказва за това Мария Кузманова:



17

„Пандемията изненада субектите индивидуално, един по 
един. Всеки трябваше да изобрети нещо, за да приласкае и приюти 
реалното си, което умее да се приплъзва „извънредно“ в условия 
на извънредност. Изненаданият субект правеше несъзнавани из-
бори – „циментираше“ симптома си, абдикираше от него или изо-
бретяваше подобие. 

Периодът на карантина и преминаването в онлайн терапев-
тични срещи изненада Вики някъде там, сред първите ѝ срещи на 
живо в ЦСРИ „Таралежи“. Вики е момиче на 12 г, което идва в Цен-
търа след заявка от нейната майка за терапевтична работа поради 
отказ от страна на момичето да вижда баща си след сцена на вер-
бална агресия. За краткия период на живи срещи, Виктория успява 
да каже, че се страхува от баща си, че обожава новото си семейство 
от втория брак на майка ѝ, и че се грижи с желание за двете ѝ по-
малки братчета и едно сестриче. Успява да рисува изящно, да под-
режда кабинета перфектно и да играе на семейство, в което тя е в 
ролята на грижовната и добра майка.

Онлайн срещите предлагат нещо ново и различно за Вики. 
Своеобразен параван, зад който за нея става възможно да мисли 
и говори сънищата си, да рисува страшни герои от психотрилъри, 
да иронизира „обожавания“ си брат и да го рисува карикатурно, да 
слуша корейски рап и да стои в неподредената си стая. В преноса 
ми е все по-трудно да откривам „изящната“ Виктория от първи-
те ни срещи в Центъра. Питам се дали виртуалното терапевтично 
преживяване не пропуква и не отлепва „изящността“ от иденти-
фикацията на субекта? Дали срещата ми с Вики зад монитора не е 
истинската, автентична среща?

След връщането на терапевтичната работа във физическа 
среда, очаквам желанието на Вики за среща на живо. Изненадвам 
се, че тя не желае. Продължава да ме среща през Viber всяка сряда, 
в неподредената си стая – остров на една възможна, друга иденти-
фикация за нея. Докато чакам търпеливо, се питам доколко това 
извънредно и изненадващо онлайн говорене положи основите на 
субективизацията за Виктория?“
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Възможната и невъзможна връзка с Другия
Жак-Ален Милер ни напомня, че една от особеностите на 

нашето време е, че „като последица на виртуалния свят, в който 
живеят юношите“ (бихме добавили – не само те), „знанието, което 
преди това е вложено във възрастните, тези говорещи същества, 
които бяха учители, включително родителите и чието посредни-
чество за достъп до знанието беше необходимо – сега се намира 
на разположение чрез една обикновена заявка към машината.“ В 
текста си Галя Ангелова, психолог в ЦСРИ „Таралежи“ разказва за 
срещи в онлайн пространството, където мястото на Другия на зна-
нието е съхранено и връзката с него е възможна:

„В условията на извънредно положение всички (в това число 
и екипът на ЦСРИ) се изправихме пред предизвикателството да 
бъдем гъвкави и да се адаптираме към непознатата досега ситу-
ация. Над нас като сянка се издигна въпросът дали ще успеем да 
продължим да вършим работата си ефективно, като запазим из-
градените до момента връзки с нашите малки и големи потребите-
ли. И така както повели всеобщата практика, предложихме срещи 
в онлайн формат на децата и техните родители. Сред тях бе и едно 
момче на 7 г. – дългогодишен посетител в Центъра. Макар че няма 
официално поставена диагноза аутизъм, детето притежава много 
аутистични черти. Той не разговаря, ползва само отделни думи, 
вокализира. Работата ни с него премина през различни етапи – в 
началото той почти не отчиташе нашето присъствие. Постепенно 
стана по-контактен, започна да си взаимодейства повече с нас и 
да инициира игра, в която ни включва. Забелязваше се напредък и 
във вербалната активност на детето. Началото на пандемията ни 
изправи пред въпроса дали взаимодействието с това дете може да 
продължи. Екипът ни имаше съмнения, че подобно начинание ще 
се окаже подходящо за него. Останахме приятно изненадани, кога-
то от другата страна на линията, от екрана ни помаха самият той – 
усмихвайки се, поздравявайки ни, заигравайки се с камерата. Беше 
интересно да установим, че в тази дистанционна форма на взаимо-
действие, за него бе възможно да влезе в комуникация с нас през 
екрана и да остане в нашето присъствие през целите срещи, които 
обикновено продължаваха около 40 минути. Детето проявяваше 
инициатива да ни показва свои играчки и разиграваше с тях някои 
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от добре познатите за него и в ЦСРИ ситуации. Бащата ни оказа 
активно съдействие, присъстваше, включвайки се в заниманията 
ни. Направи ни впечатление, че той нито веднъж не остави детето 
изцяло само в сесиите. 

И докато някои деца и родители, по една или друга причина 
категорично отказаха да се включат в онлайн формат на работа, 
у други потребността да намерят пространство, в което да бъдат 
чути и да се почувстват облекчени като разположат своите емо-
ции, се очерта ясно и те се възползваха от тази, макар и по-раз-
лична, възможност. Така с интерес отбелязахме реакцията на една 
майка на 4 годишно момченце, диагностицирано с детски аутизъм. 
Госпожата се свърза с нас малко преди въвеждането на извънред-
ното положение, като можахме да осъществим с нея само една сре-
ща в ЦСРИ, а с момчето така и не успяхме да се видим на живо. 
След първоначалната скептичност на майката относно целия дис-
танционен процес, тя се ангажира с редовни телефонни разговори, 
по време на които споделяше в детайли за детето си и за своите 
лични затруднения, които среща като родител. Задаваше множе-
ство въпроси и търсеше отговор, подкрепа. Неведнъж споделяше, 
че консултациите ѝ се отразяват успокояващо. За момчето срещи-
те онлайн не бяха възможни – той не съумяваше да се задържи 
пред електронното устройство. Съвсем скоро след отпадане на из-
вънредното положение се случи нашата първа среща на живо, като 
оттогава той посещава редовно и с желание ЦСРИ.

Заключение
В заключение бихме искали да цитираме отново Жак-Ален 

Милер: „Именно детето в психоанализата се предполага, че знае 
и по-скоро възпитава Другия, на Другия подхожда да се учи да се 
държи. Когато този Друг е некохерентен и разкъсан, когато по този 
начин той оставя субекта без компас и без идентификация, става 
дума да се положи усилие да се намери заедно с детето знание по 
негова мяра, което може да му служи. Когато Другият задушава 
субекта, става дума заедно с детето да го отблъснем, за да върнем 
на това дете възможността да диша.“ Така бихме описали позици-
ята, която се опитваме да заемаме, включително по време на епиде-
мията и изолацията. По време на срещите на терапевтичния екип 



20

се учехме как да се държим, когато подобията падат и когато голя-
ма част от опорите, които сме ползвали вече ги няма. Текстовете на 
нашите колеги показват именно какво ни е изненадало и какво сме 
изобретили, за да намерим заедно с детето знание по негова мяра, 
което може да му служи.



ИЗ НАШАТА ПРАКТИКА...
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Да разположиш тялото си 
„хладнокръвно“  

(между живата и неживата среща)

Мария Кузманова 6

Срещам Вероника в периода преди първата карантина, кога-
то нейната майка посещава ЦСРИ „Таралежи“, за да разкаже за за-
трудненията на дъщеря ѝ да общува с баща си. В семейния роман 
се чува история за влошени семейни отношения, раздяла на двой-
ката преди 8-9 години, последвал втори брак за майката и още три 
деца от него. Така Вероника, която в момента е на 12 години, по-
настоящем живее в семейството на майка си, втория ѝ мъж, една 
сестра на 7 години и двама братя – на 4 и на 5 години. В периода 
след развода, Вероника е имала нормални отношения с баща си, 
влошени след момент на рязко преминаване в действие от негова 
страна със заплашителни думи по адрес на майката, че ще я убие, 
ако възпрепятства срещите между него и дъщеря му. В думите на 
майката се чува, че тя по никакъв начин не е инициирала отчужде-
ние, по-скоро до такова се е стигнало заради „бохемския начин на 
живот на бившия ѝ мъж, който често е оставял Вероника сама и е 
излизал с приятели“. След случката на бащата е издадена ограни-
чителна заповед за спазване на физическа дистанция за известен 
период от време. Към момента, Вероника припознава втория си 
баща като значим в живота ѝ, а към родния си и неговите роднини 
изпитва страх и нежелание да ги вижда. Бабата по бащина линия, 

6  Мария Кузманова е психолог в ЦСРИ „Таралежи“ в София
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от своя страна, завежда съдебно производство за определяне ре-
жим на срещи.

Първите ни срещи с момичето се провеждат на живо в Цен-
търа. На тях тя е любезна и резервирана. Опознава пространство-
то плахо, докосва едва някои предмети. Спира вниманието си 
върху бял лист и купчина моливи и в рамките на първата сесия 
започва да рисува образа на „То“ от едноименния психотрилър на 
Стивън Кинг. Докато рисува, тялото ѝ изглежда спокойно. Казва, 
че харесва много филма и го е гледала веднъж с майка си. Мечтае 
за рождения си ден да има торта със същото изображение. Накрая 
отделя време да подреди кабинета – всяко нещо е поставено на 
място. Рисунката остава върху масата, недовършена. 

Веднага след обявяването на противоепидемичните мерки, 
срещите ни преминават в онлайн пространството. Още от първия 
път става ясно, че Вероника заема различна позиция по отношение 
на начина си на присъствие в тези срещи. Посреща ме в разхвърля-
ната си стая, полулегнала върху леглото си. Разказва, че се чувства 
много добре вкъщи, „на топло и сигурно“, че по цял ден може да 
играе с братята и сестра си и да приготвя сладкиши с майка си. 
Споделя, че е започнала да сънува интересни сънища. Решавам да 
ѝ почета малко за работата на съня, а тя казва, че иска да си води 
дневник на сънищата. 

В следващата ни онлайн сесия Вероника дорисува рисунката 
на „То“ и докато го прави, разказва, че го харесва толкова, защо-
то „в него има нещо магнетично, хладнокръвно“. Питам встрани 
за смисъла на хладнокръвен и тя добавя, че това е „да посрещаш 
нещо плашещо с усмивка“. Споделя, че го сънува понякога, но не 
се страхува от него. Разказът ѝ продължава с история за нейния 
интерес към Космоса и планетите. Казва, че желае един ден да ста-
не астронавт и да изследва тази „най-магнетична част на света“. 
Също така, да има собствена ракета, която да е оборудвана с мо-
щен мотор при евентуални сблъсъци с астероиди. Рисува и вам-
пирска уста, за която казва, че е плод на въображението ѝ, нищо 
друго. 

В този период минава рожденият ѝ ден и тя споделя, че го е 
прекарала вкъщи със семейството си. Получила е интересни по-
даръци, но не и този, за който тайно фантазира – котка порода 
Сфинкс. Харесва ги , защото „са доста по-хладнокръвни от други-
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те породи“. Отбелязвам, че вече съм чувала тази дума в сесиите ни, 
затова може да си „починем“ за малко върху нея и да изчакаме да 
се появят и други думи. Разтоварвайки смисъла, Вероника уточня-
ва, че всъщност „вместо хладнокръвен човек може да бъде просто 
независим и самостоятелен“. Коментирам, че звучи облекчаващо. 

След приключването на периода на карантина, Вероника се 
затруднява да се върне в режим на живи срещи от съображение, че 
се страхува от Корона вируса. Предлагам ѝ пространство, в което 
да обмисли редуване на онлайн с живи срещи. Тя приема. В тези 
сесии се появява фалически символ в рисунките ѝ. Рисува все по-
често коне, а в игрите разиграва сцени с кукли Барби – добра и 
грижовна Барби, която се грижи за малки животинчета. Добавя, 
че тя самата прилича много на Барби, защото е винаги усмихната. 

На следващата среща Вероника и нейната майка идват на-
живо в Центъра, за да разкажат за внезапната поява на бащата и 
неговата майка пред дома им миналия уикенд. По думите на май-
ката тази среща е шокирала Вероника и тя е отказала да излезе и 
да се види с тях. В кабинета момичето е като вцепенено, думите ѝ 
се изплъзват и не успяват да облекат в смисъл тревогата ѝ. Успява 
да субективизира част от преживяванията си през своето изобре-
тение – рисуването. На сцената се появява отново темата за хлад-
нокръвието с нова сила. Рисува две рисунки – едната е на момче 
с маска на лицето и със затворени очи, наречена „Мълчаливото 
момче“, а другата – на виещ в гората вълк с името „Stay Cold“ и 
пояснението „да бъдеш силен, когато някой те наранява“. Отбеляз-
вам, че звучи като една от други възможни стратегии.

При следващото ни виждане Вероника отделя време да раз-
каже, че е гледала втората част на филма „То“ и как героят се поя-
вил изневиделица и я стреснал, но тя продължила да го гледа. Пи-
там встрани дали с появата си страшните герои, освен страх, не 
будят любопитство и оживление в тялото ѝ. Вероника ми връща, 
че в нея се поражда едно „по-скоро подранило коледно чувство да 
си седи на топло и сигурно вкъщи със семейството и така да гледа 
страшните герои“. 

В поредната ни онлайн среща тя е успокоена и продължава с 
темите, които истински я вълнуват в момента. Говори за певците 
от любимата си бой група, за вокалиста на групата, когото харесва, 
защото „има твърд характер, отговорен е и не се лигави“, за сце-
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ничния им грим, който майка ѝ не одобрява, за двете си приятелки 
в класа и за желанието си да пътува в Азия, което споделя с втория 
си баща. В края на сесията прави мост и шпагат пред камерата и 
казва, че в момента тези упражнения ѝ харесват и я отпускат. 

Следва второ внезапно появяване, този път само на бабата по 
бащина линия в двора на училището, което предизвиква скандал 
между нея и майката на Вероника. След събитието майка и дъщеря 
са отново в „Таралежи“, за да разкажат историята поотделно. Веро-
ника за втори път е по-скоро парализирана от случката, но успява 
да построи фигура от психомоторните модули, която описва като 
гейт на летище. Посоката, към която въображаемо пътува, е Азия. 
След два дни идват отново в Центъра в рамките на втора кризисна 
интервенция и тогава момичето рисува малък комикс за героиня 
на име Easy, в който подрежда нейния ежедневен график по часове. 
От това, нещо в тялото ѝ олеква.

В следващите ни сесии Вероника изследва темата за женстве-
ността през тази за страха. Рисува образи на мъжки момичета за-
едно с детайли от облеклото им. На въпроса ми как се става мъжко 
момиче, тя отговаря защо се става мъжко момиче – „ставаш тако-
ва, ако си решил да станеш по-силен, но и по-затворен и по-само-
тен“. Споделя, че очаква за коледен подарък соколче и отделя време 
да планира ритъм за сближаване с новия домашен любимец – „ще 
го приближавам бавно, после ще се оттеглям, въпросът е да не го 
стресна“. 

Скоро след новогодишните празници Вероника става отно-
во обект на наслаждението да бъде плашена. Този път баща ѝ се 
появява пред дома ѝ с частен съдебен съдия. Когато разказва тази 
история, тя пак идва на присъствена среща в ЦСРИ. Казва, че иска 
да бъде чута и разбрана, че ако зависи само от нея, а не от съдеб-
ните решения, никога не би се срещала със своя баща. Казвам, че 
аз лично я чувам. 

В едни от последните ни присъствени срещи, Вероника се за-
ема с игри през тялото – нещо, за което свидетелства, че я отпуска. 
Предлага игра на криеница, в която обаче не инициира действия 
по правилата, а чака да бъде намерена от другия. Още една игра, 
която я занимава, е психодраматично разиграване на случайно из-
теглена роля от тесте с карти. Някои от ролите са ѝ непоносими и 
тя отказва да ги изиграе – ролята на рок звезда и на джедай. Успява 
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да каже нещо за лесните и трудните идентификации в живота ѝ – 
„ако аз съм автор на играта, бих изиграла с удоволствие образа на 
мама и на момчетата от BTS, а баща ми и баба ми – никога“.

Въпросът за тялото я вълнува и в последната ни сесия. Казва, 
че напоследък танцува много и че това ѝ носи чувство на свобода. 
Припомням ѝ за шпагата и моста, които веднъж направи пред ка-
мерата, а тя ми казва, че в някои от следващите пъти може да ми 
покаже танцови стъпки на живо. Рисува човешка фигура, с много 
малки размери, с къси и крехки крайници и казва, че това „човече“ 
още си няма история, защото предстои да пораства и да се учи на 
важни неща. За първи път на излизане не подрежда кабинета след 
себе си. 

Изглежда, че Вероника е едно от децата в ЦСРИ, които си 
служат добре с отсъствието на живото тяло на терапевта. Това 
прави възможно нещо от нейния идеален образ на „хладнокръв-
на“ да отпада и тя да заговаря на езика на една женственост, която 
търси своите контури отвъд това, което ѝ е препредадено от ней-
ната майка. Онлайн срещите отварят мястото, в което момичето 
си позволява да изрича и желае неща за себе си и своя образ, които 
веднага след това анулира и отхвърля. Назовавайки ги в сесиите, 
тя пита един друг за важните въпроси на младостта и юношество-
то, свързани с допустимото и мярката отвъд брътвежите и недо-
разуменията на семейството. В живите срещи тялото на Вероника 
заема различна субективна позиция, която се приплъзва и в езика 
ѝ. Това отместване от темите за женствеността към тези за стра-
ха и хладнокръвието поражда въпросите на терапевта към случая. 
Дали да се страхува да говори за баща си не е отзвук от една не-
състояла се среща, структурно определена, между символичното 
и едно преследващо въображаемо без граници? Дали страхът не 
е позиция, която оживява Вероника и кара тялото ѝ да открива 
своите координати и място в желанието на другия? Дали да отказ-
ва срещи с баща си не е нейният начин да излиза понякога от своя 
натежал идеален образ на любезна и внимателна? Или това е уни-
калното изобретение на един субект да избегне конфликта на ло-
ялност между своите родители и да заеме едно „сигурно място“ до 
майка си в конфигурацията на новото ѝ семейство и новодошлите 
братя и сестра? 
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Една различна история  
за едно различно семейство

Веселина Тончева 7

С родителите на Дани се срещам случайно на обучение за ра-
бота с деца аутисти, организирано от русенска неправителствена 
организация. Те споделят, че имат дете с аутизъм и разказват мал-
ко за него. Объркани са от различните насоки, които са получа-
вали при отглеждането на детето. Предлагам им да се срещнат с 
екипа на Центъра за ранна интервенция.

Работата започва като винаги присъства цялото семейство: 
Дани (детето с аутизъм), Даниел (бащата) и Даниела (майката). 
Правят ни впечатление еднаквите им имена, както и тяхната спло-
теност. Те не се отделят един от друг, функционират като скачени 
съдове. В началото на срещите с детето, родителите желаят да при-
състват на сесиите, за да видят какво правят специалистите. По-
степенно спират да влизат в психомоторната зала, но присъстват в 
центъра; пият чай или кафе, говорят с други родители или с колега 
от екипа, който им дава насоки какво да правят вкъщи. Изразяват 
своите притеснения и тревоги, търсят отговори на въпроси, които 
имат.

Детето Даниел или Дани 
Даниел е първото дете в семейството. Като бебе е контактен, 

гука и се смее при закачки. Но според родителите, след ваксина 

7 Веселина Тончева е психолог в Дневен център за деца с увреждания с програма „Ран-
на интервенция“ в Русе
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се случва нещо и той изостава в развитието си. Тяхното безпо-
койство започва, когато той е на две години. Виждат го апатичен, 
не се обръща на името си, не се заиграва с играчки. Първоначално 
родителите смятат, че има проблем със слуха, но това се отхвърля. 
След среща с детски психиатър е поставена диагнозата „Ранен дет-
ски аутизъм“. 

Дани е дете, което изглежда вглъбено в себе си, винаги като 
че ли е умислен, не отговарящ на погледа и речта на възрастните. 
Много често се затваря в къщичката, направена от психомоторни 
модули, оглежда средата, в която се намира, а при по-силен шум 
си запушва ушите. В хода на нашата работа, той започва по-лесно 
да приема хората около себе си, но все така продължава да не осъ-
ществява контакт с тях. В групичка с други деца често се отделя 
встрани и наблюдава какво правят. Постепенно той се успокоява и 
с удоволствие посещава центъра. Играе с определени играчки свои 
стереотипни игри. Прави ми впечатление, че майката говори за 
него като за дете, което се справя с доста неща. Обяснява как той 
вкъщи си играе с играчки, на които въобще не обръща внимание 
в центъра, как рисува. Много често използва репликите: „На Дани 
това не му харесва“, „Той ми каза ...“. На моите опити да разбера как 
точно комуникира с детето, тя отговаря: „Той говори само с мен“.

Тайната
При една от срещите в центъра родителите пожелават да раз-

говарят с мен. Казват, че искат да ми доверят тайна и молят за дис-
кретност. Споделят, че при раждането на Даниел, майката е отклю-
чила психоза. Това е бил един много труден период за семейството, 
когато всички са били стресирани и не са знаели как да се справят 
със ситуацията. Даниела не е можела да се довери на никого и си е 
мислила, че всички искат да ѝ навредят, дори мъжът ѝ. Тя обясня-
ва, че тогава не е осъзнавала това свое състояние: „Представяш ли 
си, тогава си мислех, че и Данко (мъжът ѝ ) иска да ми навреди!“. 
Не е поглеждала детето, защото не е знаела какво да го прави. Тога-
ва на помощ са се притекли нейните родители и са поели грижата 
за бебето. Обърнали се към психиатър и Даниела е била настане-
на в психиатрия. След проведеното лечение се чувства добре. Тази 
тайна ми обяснява доста неща от поведението на родителите. 
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Даниел тръгва на детска градина
Работата с детето в Центъра позволява включването му в 

игри с други деца, а това отваря възможността то да може да по-
сещава детска градина. За период от две седмици Дани спира да 
посещава Центъра, за да може да се адаптира към детската гради-
на. Разтревожени, родителите ме търсят за спешна среща. Труд-
но им е да започнат разговора, изразяват своето голямо опасение, 
че детето е насилвано сексуално в градината. Майката е убедена в 
това, което говори, не може да си намери място, тялото ѝ трепери. 
Стигнали са до това заключение, защото Дани е придобил опреде-
лено поведение, което не е имал досега (опипва се, прави стран-
ни движения и пози). Забелязвам, че бащата също е убеден в това 
твърдение. Опитвам се да разколебая тяхната вяра, като им зада-
вам въпроси около обстоятелствата в детската градина. Питам как, 
според тях, може да се случи нещо такова в сграда, където работят 
доста възрастни хора – специалисти, къде би се случило това. Про-
веждаме разговор с майката за нейната тревога, за диагнозата на 
Даниел, като отбелязвам, че децата с аутизъм често имат затрудне-
ния в адаптацията към нова среда. Тя се успокоява, съгласява се с 
мен, като че ли започва да се колебае в твърдението за насилие над 
детето. Тя разказва, че Дани е оставал от първия ден целодневно в 
градината. Вземаме решение, че е добре той да посещава няколко 
седмици градината до обяд, а след това да започне да остава по цял 
ден. Така детето плавно се адаптира към новата ситуация, а май-
ката към раздялата си с него. Може би това успокоение, довежда 
родителите на Даниел до решението да имат второ дете. При една 
от срещите те съобщават, че Даниела е бременна и чака втората си 
рожба. Срещите ни с родителите продължават, но стават по-редки. 
Посещават центъра за консултации, а при възникнали въпроси и 
проблеми се обаждат по телефона.

Ражда се Преслав
През септември 2019 г. с мен се свързва бащата и ме моли за 

спешна консултация с майката, която е в родилно отделение. Ражда 
се второто им детенце Пресли, но бащата е много разтревожен, че 
с жена му се случва нещо. Даниела го е предупредила да ми се оба-
ди, ако забележи, че не е добре. Знаейки за отключването на пси-
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хоза при първото раждане, веднага организираме срещата с нея в 
родилно отделение. Вижда се, че тя е много объркана, осъзнава, че 
има бебе, но не знае какво да прави с него. Всички действия, които 
трябва да извърши са ѝ трудни. Не може да подреди нещата, казва 
ми: „Имам много задачи за свършване, какво да направя по-на-
пред, на земята е паднала кърпата, която трябва да вдигна, трябва 
де се нахраня, бебето плаче. Не знам какво да правя!“. Намирайки 
се в тази ситуация, разбирам че трябва да ѝ помогна по някакъв 
начин. Опитваме се да степенуваме нещата, като ѝ казвам, че е до-
бре тя да се нахрани, а аз да гледам бебето и да вдигна кърпата от 
земята. Предлагам на Даниела да се консултира с психиатър и след 
като я изписват от родилно отделение тя прекарва период от време 
в психиатрия. 

На екипна среща на Центъра по ранна интервенция обсъж-
даме случая и решаваме, че е добре да продължим подкрепата на 
родителите, както и да приемем Пресли, за да наблюдаваме него-
вото развитие. В началото започваме с домашни посещения. При 
тези посещения се вижда трудността на майката да се справи с две-
те деца и с домакинската работа. При една от срещите, тя ме пита: 
„Кажи ми Веси, защо ми се случва това?“. Отговарям, че не знам 
как и защо се случват тези неща и докато сме заедно успяваме да си 
поговорим за психиката на хората и как всички сме различни, как 
всеки човек по различен начин отговаря на предизвикателствата в 
живота. Въпреки своите затруднения Даниела е интелигентен чо-
век, тя разбира нещата, за които си говорим и това като че ли я 
успокоява. Тя е завършила художествена академия и рисува пре-
красно. Показва ми една рисунка, която е започнала да рисува за 
нас, но няма сили да я продължи. Рисунката изобразява дете на 
поляна, което държи пеперуда и към него се подава/протяга ръка 
на голям човек, като ръка за помощ. Слънчева картина. Говорим 
си, че рисуването ѝ носи успокоение и е добре да намира време за 
това. След около една година тя ни подарява тази картина на едно 
тържество в Центъра.

През периода след раждането на Пресли се наблюдава едно 
напрежение при Даниела, тя като че ли не може да намери мяс-
то в нейната реалност за двете деца. С порастването на Преслав, 
това напрежение нараства. Тя видимо отслабва и доста занемарява 
външния си вид. Споделя своите притеснения за малкия си син, 
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като винаги го сравнява с батко му. Разказва, че преди е имала сил-
на връзка с големия си син, която връзка сега е загубила. Даниел 
е спрял да ѝ говори и се сърди, че вкъщи има бебе. Обяснява, че 
той не може да свикне с него и се дразни, когато майка му обръща 
внимание на бебето. Казва: „Дани е много сърдит, той не иска вече 
да говори с мен!“. В един от разговорите ѝ казвам, че Дани е дете с 
аутизъм и може би приема нещата различно. На това тя отговаря 
категорично и леко ядосано: „Не, Дани е едно нормално дете, като 
всички нас!“. Тя търси начин да се справи с двете различни деца. 
Свикнала с „нормалността“ на Дани, сега в нейната реалност се 
появява едно друго дете, за което всички казват, че е нормално, но 
като че ли не отговаря на нейната представа за дете. За да се спра-
ви с всичко това, тя търси някакъв проблем, за който да се хване, 
като често това са незначителни неща например: „Знаеш ли, Пре-
сли още не може да държи добре химикала“. От опита, който съм 
натрупала досега знам, че тя може да приеме детето си единствено 
през диагнозата или през някакъв проблем на детето. Затова не на-
стоявам, че детето се развива добре и нейните страхове са неосно-
вателни, а казвам, че ще го наблюдаваме, ще работим и ще видим 
как ще се развият нещата.

Промяната
Поради създалата се епидемична обстановка, започваме 

да провеждаме срещите със семейството онлайн. Първоначално 
всичко е наред, но с течение на времето нещата се усложняват. 
Прекараното време с двете деца води до напрежение и в двама-
та родители. При възобновяване на срещите в Центъра виждаме, 
че отношенията между майката и бащата са се влошили. За първи 
път, като че ли те са се „разкачили“ и се наблюдава конфликт меж-
ду тях двамата. Даниела видимо е отслабнала още повече и този 
проблем с мъжа ѝ не ѝ дава покой. Казва, че никой в къщи не я 
слуша и твърди, че двамата ѝ синове не я приемат и не знаят, че тя 
е тяхна майка, а мъжът ѝ не я приема за жена. Започва да разказва 
ситуации как Пресли хваща друга жена за ръката като я нарича 
„мама“. Как Дани (големият син) не ѝ обръща внимание, а мъжът 
ѝ постоянно се кара с нея. Мъжът ѝ потвърждава това, че деца-
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та не я искат и не я познават, като че ли се стреми да потвърди 
нейната фикция. Обяснявайки тази ситуация, упреква жена си, че 
той не може да ходи на работа, защото не може да я остави сама. 
Във всички негови обяснения прозира едно наслаждение от със-
тоянието на жена му. Известен период от време те не идват заедно, 
защото поради ограничителните мерки не могат всички да посе-
щават Центъра. Когато Даниела идва с Пресли винаги бърза да се 
прибере и постоянно търси и говори с мъжа си по телефона. Този 
период на недоразумения между тях двамата изчезва с времето и 
те започват да се движат отново заедно.

Майката забелязва интереса на Пресли към рисуването и 
това много я успокоява. Тя се „закача“ за това, в което открива 
прилика със себе си, а именно рисуването. Видимо успокоена за-
почва да създава рисунки, а заедно с нея рисува и Пресли. 

Пресли расте и започва да създава нови предизвикателства 
пред своите родители. Заявките към нас се променят. Родители-
те задават въпроси, свързани с това как да се справят с неговите 
капризи, с тяхната невъзможност да му отказват. Междувременно 
Пресли, като едно умно дете, започва „да върти майка си и баща 
си на малкия си пръст“. Превръща се в един „директор“ на къщата.

Родителите посещават редовно Центъра, винаги заедно. Спо-
ред мен, ако имаше възможност, щяха да бъдат четиримата Дани, 
Даниел и Даниела и Пресли, но този път бяха само с Преслав. Едно 
различно дете, най-малко поради факта, че е нарушил традици-
ята в семейството, традицията на еднаквите имена. Може би, за 
да подчертаем неговата уникалност, ние го наричаме Карлсон, не 
само защото прилича на този детски герой, а защото в цялата къща 
има само едно необикновено същество – Преслав.

„Карлсон е малко, дебеличко, самоуверено човече. При това 
умее да лети. Всеки умее да лети със самолет и вертолет, но едни-
чък Карлсон умее да лети самичък. Достатъчно е да натисне коп-
чето на корема си и тозчас едно малко чудновато моторче забръм-
чава на гърба му. Докато перката се завърти както трябва, Карлсон 
стои една минута неподвижен. Но щом моторът заработи с пълна 
сила, Карлсон се издига, полетява с леко поклащане и си дава такъв 
важен и достолепен вид, сякаш е някой директор — разбира се, ако 
можете да си представите директор с перка на гърба.“ 8 

8 Астрид Линдгрен, „Карлсон, който живее на покрива“
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За привличането и отблъскването – 
или трудността да останеш 

„закачен“ във връзката с другия 

Галина Ангелова 9

Малко преди обявеното в страната извънредно положение в 
началото на 2020 г. с нас се свързват осиновителите на Станимир – 
силно притеснени и афектирани от поредната ескалирала ситуа-
ция около 13-годишния им син. Той е на крачка от изключване от 
училище, силно агресивен към майка си до степен, която тя нарича 
„системен тормоз“ (момчето я бие, обижда я), а бягствата от вкъ-
щи, „зулумите“ и дребните противообществени прояви, съпрово-
дени със срещи с полицията, са ежедневие. Скоро след раждането 
си Станимир бива изоставен от биологичната си майка, която не го 
посещава повече след това. До осиновяването си детето прекарва 
живота си в различни институции. Към момента на нашата първа 
среща, Станимир отново е изправен пред заплахата да бъде оста-
вен – този път защото поведението му е извън контрол и трудно се 
понася от родителите – те съобщават, че обмислят да го разсино-
вят, но все пак не са взели категорично решение. 

Преди да бъде насочен към ЦСРИ, Станимир работи с психо-
лог на частна практика, но в даден момент за момчето става трудно 
да присъства в кабинета – наблюдава се типичното за него поведе-
ние – провокативно и трудно за овладяване. Самият той започва да 
отказва да посещава сесиите, поради което работата там прекъсва, 

9  Галина Ангелова е психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция „Та-
ралежи“ в София /бел. ред./
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а работещият с него психолог го насочва към нашия Център – пре-
ценява се, че работата в институция, каквато е ЦСРИ, с екип от 
повече хора и система от правила, би могла да бъде по-подходящ 
формат за момчето. 

Поради наложените ограничения вследствие на пандемия-
та и преустановената работа на място с потребителите, екипът на 
ЦСРИ няма възможност да се срещне на живо със Станимир. За-
познанството ни с него се случва по нетрадиционен за практиката 
ни начин – онлайн. 

Базирайки се на събраната до момента информация за Ста-
нимир, вземаме решение първоначално момчето да бъде посре-
щано от двама психолози на ЦСРИ. В първите ни срещи, които 
се осъществяват в електронен формат, момчето влиза в контакт с 
нас през екрана, но е разпилян и трудно се задържа на едно място. 
Инициира сам теми за дискусия, успява дори да формулира въп-
роси, но му е трудно да остане в разговора. Изказванията му са 
съвсем кратки и той бързо прескача от една тема в друга. Изглежда 
трудно Станимир да намери нещо, за което да се закачи по време 
на срещите ни. Не след дълго у него започва да се усеща напреже-
ние – той прави особени физиономии, завира предмети в носа си, 
чопли си краката пред камерата. Появява се и особен смях, който 
е извън контекста и не стои на място. Това поведение на Станимир 
често бива последвано от извинение от негова страна. Въпреки из-
винението обаче, проявите на телесно ниво в даден момент стават 
твърде интензивни и ние слагаме край на срещите по-рано. Нещо 
за Станимир идва в повече през монитора. Интересното е, че той 
все пак изразява желание да продължи да се вижда с нас и при-
съства редовно на уговорените сесии. 

Това „в повече“ се усеща и в последващите срещи на живо 
с момчето, които стартират след отхлабване на противоепиде-
мичните мерки. Първоначално поведението му е сходно с това по 
време на онлайн сесиите – Станимир е хаотичен, не успява да се 
задържи върху конкретни теми и занимания. Често забелязваме у 
него психомоторна превъзбуда. Той започва да се държи провока-
тивно спрямо възрастния, използва нецензурни думи, тялото му 
се движи трескаво из пространството на Центъра. Трудно спаз-
ва поставените правила. Открояват се моменти, в които момчето 
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рязко скъсява дистанцията и навлиза в личното пространство на 
другия – приближава се, протяга ръце в опит за прегръдка, под-
хвърля неочаквано със сила предмет към психолога. Появява се 
нещо, трудно за удържане – сякаш навита пружина изведнъж се 
отпуска. В тези моменти не остава място за езика. Думите като че 
ли се изплъзват на Станимир и той не успява да назове случващо-
то се в тялото му. Опитите от наша страна да вербализираме и да 
внесем пауза често биват пресечени от младежа. Той е в състояние 
от раз да прекъсне комуникацията и да постави бариера между 
себе си и другия. 

Сякаш Станимир е въвлечен в една постоянна игра на при-
вличане и отблъскване и този модел се повтаря в поведението му 
в най-различни житейски ситуации и отношения – във взаимо-
действието му с неговите родители, с институциите, включени по 
случая, в кабинета на частния психолог, както и в срещите си с нас 
в ЦСРИ. Задаваме си въпрос относно пътя, който момчето е изми-
нало в раздялата си с майката. След първоначалното изоставяне от 
биологичния родител, Станимир сякаш разиграва отново и отново 
това отхвърляне. Самият той прави себе си непоносим, генерирай-
ки поведение, което дразни, поставя другия в състояние на дис-
комфорт и провокира отсрещната страна да го отблъсне. В ЦСРИ 
се опитваме да излезем от логиката на това непрестанно събиране 
и отделяне. 

Връзката на Станимир с тялото изглежда проблематична. 
В процеса на работа разбираме, че за него е трудно да се разделя 
с отпадъците – той ги оставя в стаята си – хвърля храна зад лег-
лото, крие всякакви боклуци, не чисти, не подрежда. Научаваме, 
че е привлечен от „гаменските“, екстремните неща и се случва да 
поставя тялото си в риск – катери се на високо, пресича неправо-
мерно и др. Липсата на критично мислене у Станимир се забеляз-
ва на различни нива, касаещи безопасността му, каквото се оказ-
ва и виртуалното пространство. Във времето напред, вследствие 
на усложнената епидемична обстановка, многократно с момчето 
се връщаме към електронния формат на работа. Така по време на 
наша онлайн среща забелязвам как Станимир се опитва скришом 
да ме снима през екрана на компютъра си. Реагирам на неговото 
действие с коментар, че не съм дала своето съгласие и това ме кара 
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да се чувствам дискомфортно. Тогава той сам ми показва направе-
ната на телефона си снимка, извинява се и ме уверява, че ще изтрие 
кадъра. Въпреки това, същото действие се повтаря още няколко 
пъти. Това ме препраща към по-стара история, за която сме чува-
ли от майката, а именно – че Станимир преди е имал навик често 
да комуникира с непознати в интернет. Използвам възможността, 
за да отворя темата за кибер сигурността и да се опитам да диску-
тирам с младежа рисковете, криещи се в общуването онлайн, за 
които човек може дори да не подозира. 

Срещите онлайн внасят ново измерение в терапевтичната 
ни работа, давайки ни достъп до сфери и информация от живо-
та на момчето, които иначе биха останали скрити. Така например, 
виждаме част от личното пространство на Станимир – неговата 
собствена стая, вещите, значими за него, както и домашния му лю-
бимец, който момчето държи да присъства на почти всяка наша 
онлайн сесия. Неволно ставаме свидетели и на част от взаимоот-
ношенията на момчето с неговата майка в домашна среда. 

Няколко месеца след стартиране на работата със Станимир 
се случва така, че нямаме възможност двама души да продължим 
да провеждаме сесиите и с момчето започвам да се срещам само аз. 
Неведнъж Станимир заявява, че му е скучно в Центъра и отпра-
вя към мен критика за това, че не се смея и забавлявам. Твърди, 
че имало много забавни неща, които е правил по време на срещи-
те ни. Замислям се какъв е статутът на усмивката за Станимир и 
това някой да се смее на нещо, идващо от него. И като става дума 
за смях по време на една от сесиите, питам го дали знае вицове. По-
лучавам един виц в отговор, от който наистина ми става смешно, 
но се усмихвам предпазливо. Малко след това Станимир се заема 
с тарамбуката, която и друг път е ползвал, и започва да произ-
вежда с нея звуци. Този път обаче те не са като досегашните – на 
мястото на произволния шум преди, сега се усеща ритъм. Аз се 
включвам в него и леко акомпанирам на ксилофона до мен. Така 
двамата започваме да свирим. Опитваме се да вкараме последова-
телност и такт, а под този съпровод Станимир започва да произ-
нася думи под формата на рап, част от които с нецензурно съдър-
жание. Забелязвам как той постепенно се улисва в това занимание 
и изглежда то му харесва. Хрумва ми да му предложа да създаде 
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своя рап песен – начинание, което той подема с видим ентусиазъм. 
Записва на лист сътвореното, а после с интерес го прочита на глас 
и пожелава да го покажа и на другите колеги, защото „Сигурно ще 
им стане смешно“. Посредством рапа той сякаш успява да укроти 
думите, този език, който влудява, и вкарва ритъм в безпорядъка. 

Така малко по малко в процеса на работа на живо за Ста-
нимир става възможно да започне да открива занимания, които 
са му интересни. Той все по-често рисува, използва пластилин, но 
най-много продължава да се ангажира с музиката. След ударните 
инструменти вниманието му е привлечено от китарата, на която 
отделя голяма част от срещите. Твърди, че неговата китара вкъщи 
свири по-добре. Едва по-късно разбирам от родителите му, че в 
действителност Станимир не разполага с инструмент в дома си. 
И макар че често мелодията не се получава така, както той иска, в 
моментите, когато произвежда звуци, за момчето става възможно 
да се потопи в дейността, да се концентрира и да уталожи бушува-
щата енергия. Покрай тези занимания в последващите срещи той 
успява да споделя малко повече за себе си. И въпреки че все още 
среща трудност да навлезе в детайли, Станимир изважда на по-
върхността образи на значими фигури в своя живот, както и теми, 
които силно го вълнуват, сред които – темите за спорта, дискрими-
нацията, смъртта и др. 

Всичко това се случва на фона на бурния период на юноше-
ството, в който Станимир навлиза, сблъсквайки се с промените в 
своето тяло и неговите пориви, на моменти твърде трудни за овла-
дяване от момчето. Проличава, че младежът се интересува живо 
от приятелствата и отношенията между половете. Успява дори да 
сподели накратко за свои вълнения спрямо харесвана девойка. 

При все, че силно се вълнува от въпросите на юношество-
то, по време на срещите при Станимир се разкрива и друг пласт, 
който сякаш препраща към по-ранните му години. Макар вече на 
13 г., външно демонстрирайки освободено, наперено поведение 
на тийнейджър хулиган, Станимир се оказва силно привлечен от 
плюшените играчки – редовно ги прегръща, гали ги. Всеки път из-
тъква колко са меки и приятни на допир и споделя, че ги обожа-
ва. Твърди, че вкъщи няма такива играчки, защото родителите му 
„мислят, че е бебешко“. В ЦСРИ понякога разиграва с тях сюжети – 
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като в детска игра. Изглежда трудно за Станимир да се раздели с 
тези обекти – в края на почти всяка среща той отправя молба да 
вземе някоя от играчките вкъщи – опитва се скришом да ги при-
бере, подпъхва ги под якето или пък в раницата си. Все пак се съо-
бразява с правилата в Центъра, които не позволяват това, и накрая 
винаги ги връща преди да си тръгне. Решавам да му предложа да 
създадем ателие и да измайсторим съвместно играчки, които да 
може после да вземе със себе си у дома. Той се съгласява. В края на 
една от срещите получавам заръка за плюшения крокодил, който 
след дълго колебание Станимир все пак оставя в Центъра преди да 
излезе: „Той е моето дете. Давам ви го да се грижите за него. Хра-
нете го... с прегръдки“. Думи, последвани от смях и силен шамар 
от страна на Станимир зад тила на играчката. Разсъждавам върху 
начина, по който момчето влиза в отношения с другите – какви 
са опорите, с които разполага в изграждането на близост и колко 
крехки, изпълнени с противоречия изглеждат връзките, които той 
изгражда. 

При последната ни среща Станимир по своя инициатива ми 
носи подарък. Информирал ме е още предния път, че ще го полу-
ча. С влизането си в Центъра ми подава сгънат на четири лист със 
сътворена от него рисунка, на която е изобразена „обсерватория“. 
Проличават специално обособени помещения и уреди за наблюде-
ние на луната, галактиките и др. Забелязвам, че напоследък Стани-
мир е силно впечатлен от космическите обекти и по-специално от 
черните дупки, които „поглъщат всичко и ако попаднеш в тях, ще 
те разкъсат на парчета и ще умреш“ – думи, които той произнася 
външно спокойно. Станимир започва да рисува на тази тема и раз-
казва с интерес за нещата, които е научил в училище и от интернет. 
Новото му желание е да стане „учен“. 

За изминалата една година, в която се срещам със Стани-
мир, той преминава през различни етапи. Забелязвам промяна в 
момчето, за каквато съобщават и родителите му – за момента той 
е много по-спокоен, рядко е агресивен вкъщи, не се съобщава за 
бягства и противообществени прояви. Не се повдига и въпросът 
за разсиновяването. Станимир ходи на училище и е активно анга-
жиран с извънкласни уроци по спорт. 
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Все пак, всяка следваща среща с момчето остава предизвика-
телство с непредвидимостта на неговите реакции. И докато Стани-
мир се вълнува от необятния космос, питам се какво ли още се таи 
в неговата собствена вселена – как той подрежда своя свят и субе-
ктите/обектите в него. Какви закони действат там? В търсене на 
опори, около които можем заедно да гравитираме, самата аз при-
емам предизвикателството да се впиша в ролята на изследовател.



КАКВО СЕ СЛУЧВА В УЧИЛИЩЕ 
ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА  

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ВЪЗРАСТНИТЕ 
И ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ
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Из опита на училищния психолог... 10 
Въпроси, тревога и пандемия

Анет Маринова 11

„Всеки сам си преценя“ е израз, който се ражда в контекста 
на пандемия. Беше оповестен от медиите за реплика на годината 
и коментиран по националното радио от филолог от Софийския 
университет. Изразът представя съзнателна позиция в контра-
пункт на науката в спорове за ваксините и разбирането, че всеки 
има право да взема решение за своето здраве и живот. В радиоко-
ментара се изтъква въздействието му като граматически неправи-
лен изказ чрез употребата на една дума. Именно грешката прави 
ефекта ѝ, от страна на хора, („граматична полиция“) да бъде осмя-
на некомпетентността на някой, който е зле образован. Смисълът 
за иронията, обаче се изплъзва от въпроса какво стои зад нея? Без 
граматическата грешка, дали репликата щеше да има същия от-
звук? Дали нямаше да бъде подмината като приемлива и вградена 
в общоприето мнение за отношенията в обществото ни?

Провокирана съм от сходството, което намирам между изра-
за и един отговор сред учениците в училище. Той поставя крайна 
точка на разговорите ми с тях по повод на конфликти, които най-
често засягат неприемане на различното дете, изключването му от 

10 Този текст е подготвен и представен от Анет Маринова на 12 март 2022 г. на 8-та среща 
на Училищната лаборатория към Интердисциплинарен център за изследване на де-
тето /СИЕН/ България на тема: „Възможното и невъзможното да се изкаже – поглед 
към опита в онлайн училището и епидемиологичната ситуация“.

11 Анет Маринова е училищен психолог, клиничен социален работник, член на Терапев-
тичния екип на сдружение „Дете и пространство“
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групата, както и друга стратегия – на пасивност към страданието, 
дори то да е очевидно или за него да се знае. 

Появата на идентичния по смисъл израз сред децата в учи-
лище показва колко много децата са се доближили до стратегиите 
на възрастните и ги възпроизвеждат в начините им за справяне в 
социалния свят. „Всеки сам си преценява“ подкопава усилията да 
се реагира. Разкъсва и пробива общото, което регулира отношени-
ята и прави възможно доближаването до другия, опознаването му 
и близостта. Социалната дистанция причини социални разедине-
ния и разногласия, прекъсна социалните връзки. Пример за това 
са децата, които започнаха да бъдат възприемани като опасни за 
родителите и учителите си по повод опасността от зараза в пан-
демията. Решението за онлайн обучение беше взето, за да бъдат 
защитени възрастните от децата, които са носители на вируса, но 
не страдат по същия начин от него. Едва при анализа на последва-
щите заразни вълни се появи информация за опасности при боле-
дуването на децата. 

Децата застанаха в центъра на обсъжданите решения за кри-
зата в образованието. С превъзбудата от избора си да присъстват 
или да се обучават от дома си, като че ли те заеха мястото на са-
мия вирус и бяха поставени на една линия с него. Изборите им са 
толкова непредсказуеми, колкото и вирусът. Децата се превърнаха 
в заплаха в два плана – медицински и поведенчески, което прави 
едно фундаментално различно училище от досегашното. 

Има тревога от близостта с другия, която напълно и изцяло 
разрушава социалния ред. Има натиск да се следват предпочита-
нията – на всяка крачка децата са питани какво искат? Позицията 
на угаждащия отговорен се следва на всички нива в обществена-
та йерархия – всеки е принуден да иска и е поканен да дава пред-
ложения. В резултат на опитите да се възпроизведе регулация и 
да се управлява хаоса, по начин, по който всеки буквално да види 
мястото си, се стига до написани правила, които никой не разби-
ра, защото не са подчинени на обща логика, което от своя страна 
поражда още разяснения и тълкувания на написаното. Законът се 
оказва непотребен, отхвърлен от хората, за сметка да се опре всеки 
на собствената си преценка.
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Чувствам колко ме напрягат предстоящите срещи с учени-
ческите класове. Как да се изправя пред децата с теми, които са 
в дневния ред на психолога и психичното, без да смятам, че ще 
ме посрещне тяхното недоверие в думите ми на възрастен, т.е. на 
провален в техните очи; че ще предпочетат телефоните си, в знак 
на отказ от срещата? Как мога да разговарям с учениците, без да 
действам като съблазняваща ги с „нещо“ интересно за минаване на 
часа или без да рискувам връщането на тоталитарната класна стая 
и да се превърна в неин пазител, какъвто всъщност не желая, и на 
свой ред отказвам да съм? 

Чувството е на безизходица. От друга страна това е като да 
си притиснат до стената нещо да се промени. Предстоящото ми 
ударно заместване на болни учители през следващата седмица е 
предизвикателство в позиция, различна от очакваната като учили-
щен психолог да предоставям подкрепа – в последните години на 
кризи, подкрепата е все повече маргинализирана в политиката и в 
практиката. В същото време подкрепата за страданието от човеш-
кото ни отчуждение е абсолютно належаща, но с трансформация 
на тези опори. Необходимо е място и начини да намираме кои са 
тези опори, да преосмисляме професионалното си мнение, да се 
дистанцираме от очевидното, където в действителност няма въп-
рос, и да откриваме как може да ги използваме, за да се обновяваме 
в новите ситуации в пандемията.

Една нова ситуация е именно усещането за затварянето на 
вратите пред възрастните от децата, което пандемията засилва 
още повече. След коментар със супервайзър по темата, въпросът 
със затворените врати между възрастните и децата породи въп-
рос, дали посоката на затварянето не е от възрастните към деца-
та? Това означава, че възрастните са обърнали гръб или по-точно 
са затворили врата за детето, за връзката на детето със социалния 
свят, големия Друг? Чудя се, дали у нас същото не отразява и връз-
ката ни с тоталитарното ни минало? Защото промените с децата 
днес, ни изправят пред ограничени алтернативи, една от които е 
да бъдем авторитарни като нашите родители. Пандемията добли-
жи възрастните и децата, и дали нещо не е ужасило възрастните 
от въпросите за децата, какво е да си дете днес?; дали не изпитват 
вина, поради ограниченията, които се налага да изтърпяват децата 
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или поради това, което са видели отблизо за света на днешните 
деца, и така могат да запазят идеализирана представа за безметеж-
ните детски години? Отказваме ли да приемем нещо свързано с де-
тето и дали това не е неговата сексуалност?

Срещата ми с Катя
Катя е мила тийнейджърка, срамежлива е, когато се налага да 

разговаря с непознати възрастни по училищни въпроси. В учили-
ще се запознавам с нея, когато е шест годишна в предучилищната 
група, сега е на 12 г. в 6-ти клас. В предучилищната група привлича 
вниманието на учителката си с нечистоплътния си външен вид и 
парчета от стара храна, увити в салфетка, които са нейната хра-
на за деня. Насочена е към екипа за подкрепа в обучението, който 
веднага се ангажира с Катя.

Катя живее в патриархално семейство, в което главният въз-
растен е нейната баба. Тя издържа Катя и майка ѝ. Майката на 
Катя никога не се е задържала на работа. Има неуспешни опити 
да започне работа, които проваля поради невъзможност да спазва 
договорените формални трудови отношения. Едва от миналата го-
дина работи като портиер на смени. Изглежда има психиатрично 
заболяване, което никога не е адресирала към лекар. Пие алкохол 
и често пъти не е възможно да се разговаря с нея. Катя има и вуй-
чо, който е брат на майката и който също живее в семейния дом. 
Там още са дядо ѝ, с когото бабата фактически е разделена, който 
има заболяване, изискващо ежедневни медицински процедури. 
Семейството живее в бедност. Катя и майка ѝ са изцяло зависими 
от храната, която се осигурява от бабата, а също и други средства 
за покриването на всички техни нужди.

Катя и майка ѝ имат близки отношения. Майката на Катя 
става силно тревожна, когато се говори за отдел „Закрила на дете-
то“, защото се страхува, че социалните работници ще „вземат“ де-
тето ̀и. Това я прави враждебна към училището, което налага изис-
квания за ходенето на училище. Комуникацията с майката минава 
през ангажирането на бабата с текущи въпроси и възможни срещи 
в училище. Тази координация се осъществява от заместник дирек-
тор – включването ѝ прави възможно участието на майката заедно 
с бабата на Катя.
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Работата с Катя се придружава от системата за закрила на 
детето през всичките години на обучението ѝ, когато Катя не е на 
училище или е отстранявана за продължителен период от време, 
поради въшки, които не могат да бъдат изчистени. Друго основа-
ние за включването на системата за закрила на детето са ситуации 
на конфликти в семейството, основно между майката и нейния 
брат, вуйчото на Катя, които стигат до насилие към майката. Също 
характерно нещо за динамиката на отношенията в семейството 
е отсъствието на бабата, което води до разпадане на семейната 
структура и още повече влошаване на ситуацията отвътре. Поради 
семейната среда на Катя, тя учи с подкрепа при специални образо-
вателни потребности като дете в риск. Училището е най-здравото 
място в живота ѝ.

От една година Катя е включена към услуга в общността, коя-
то посреща, освен нейните образователни потребности и необхо-
димостта от дрехи, поддържане на хигиена, помощ с хранителни 
продукти. Там Катя намира още една здрава среда, от друга страна 
се запознава с други деца в сходна ситуация и създава приятел-
ства. Едно такова приятелство прави така, че Катя пребивава две 
седмици в седемчленно семейство със съгласието на майка ѝ. За 
преживяването си тя ми споделя, че никога не се е чувствала тол-
кова спокойна и че иска да живее с това семейство. Разказва, че ба-
щата работи на строителни обекти, а майката с децата се включват 
в боядисване, за което им плащат пари. Катя смята, че и тя може по 
същия начин да печели пари като ходи с тях.

В сегашната ситуация, бабата на Катя не живее с тях, зами-
нала е в друг град при новия си партньор. Вуйчото се обгражда с 
приятели, които са млади, безработни мъже и вдигат оргии. Катя 
ми се оплаква, че не може да спи. Също така, момичето е притесне-
но от тяхното постоянно присъствие, дори често пъти е сама с тях. 
Майка ѝ има нов приятел, който остава при нея през нощта, а Катя 
се е преместила да спи при дядо си. Детето е силно притеснено от 
семейната си среда – притеснява се да се къпе и преоблича, прия-
телят на майка ѝ също я притеснява с отношението си към Катя. 
Катя разговаря в мое присъствие със социална работничка от ОЗД 
и казва, че иска да отиде в Център за настаняване от семеен тип. 
Прави го след като е била свидетелка на поредния скандал между 
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майка ѝ и вуйчо ѝ, който е проявил физическо насилие и по думи-
те ѝ „едва не е удушил“ майка ѝ.

В шести клас с Катя се случват промени. Тя се интересува 
повече от живота на другите деца, общува повече с връстниците 
си, активна е в социалните мрежи с профили във фейсбук и тик-
ток. Това поражда напрежение със съучениците ѝ, които смятат, 
че Катя постоянно пребивава в някакви компании, обвиняват я, 
че си има гадже. Климатът в класа не е добър за нея, за разлика 
от предишни години, в които имаше добри отношения. Класната 
ръководителка открито не е на нейна страна и смята, че би било 
несправедливо Катя да получава оценки, с които да премине в по-
горен клас.

Онлайн обучението не е благоприятно за Катя – тя няма не-
обходимите технически средства, дори тези, които ѝ осигурява 
училището не може да ползва. След като вуйчо ̀и счупва служебния 
лаптоп, Катя идва за ограничено време в училище и в присъствие-
то на ресурсен учител се обучава във виртуалната класна стая. Три 
пъти седмично по два часа прекарва в социалната услуга, където ѝ 
помагат с уроците, но с онлайн обучението, контактът с Катя става 
труден и срещите отпадат. След влошаването на семейната ситуа-
ция от услугата нямат контакт с Катя и майка ѝ. По сигнал за дете 
в риск от училището, в ОЗД се провежда междуинституционална 
среща. На срещата, на която се очаква да присъстват представите-
ли на всички институции за работа с деца, включително от проку-
ратура, се срещаме само социалната работничка – млада и тревож-
на жена, аз и инспекторка от Детска педагогическа стая. 

В ситуацията на Катя аз се оказвам единствения професио-
нално ангажиран участник, с който Катя поддържа отношения – 
детето ме търси често по телефона или има срещи в училище с мен. 
Връзката ми с Катя се опира на нейните въпроси, свързани с по-
растването и юношеството. Катя се вълнува от промените с тялото 
ѝ, споделя, че има нужда от ново бельо, по-точно от бюстие, което 
да не е прозрачно, за да не се виждат гърдите ѝ; иска да има по-
нови и хубави дрехи, които да избира сама. Показва ми прическа, 
която си е направила и е оцветила косата си. Разказва ми за нови 
приятели, които среща. Говорим си за цикълът, който ѝ предстои. 

В оголеното социално, без обвивката на човешките срещи и 
отношения, Катя намира опора в тялото и неговите нужди с про-
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мените на порастването, което е най-интимната и скрита човешка 
част, до ръба на кожата на съществото. Чувствам, че връзката ми 
с Катя се крепи на нещо много крехко, несигурно и в същото вре-
ме, което може да стане опустошително, когато девойката в юно-
шеството се срещне лице в лице със сексуалния опит, пътят пред 
който остава тревожно открит и незащитен от нищо. 
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Да чуем детето... 
Какво казват тийнейджърите

Весела Банова 12

Нека да попитаме самите тях, за да разберем как им се отра-
зяват изолацията и онлайн обучението. Цяло изкуство е да под-
държаш разговор с тийнейджъра. В съвременния свят все по-мал-
ко са общите теми за разговор между юношите и възрастните и все 
по-малко са думите, с които могат да се разбират помежду си. Ето 
защо единственият адекватен подход е да направим усилие да раз-
говаряме с тях. В началото на изолацията през пролетта на мина-
лата година успях да разговарям с един 15-годишен тийнейджър, 
когото онлайн обучението и изолацията почти „втечниха“. Пре-
карваше повечето време в хоризонтално положение, вторачен в те-
лефона си. Прекъсването на интернет връзката пораждаше у него 
нервна криза. Попитах го дали е в хибернация – състояние, което 
засяга физиологията, както е например при мечките и някои други 
животни, които спят зимен сън, или е в криза. Той ме попита какво 
е криза. Аз отговорих, че това е, когато човек изгуби обичайните 
си опорни точки, които го ориентират как да се справя с различни-
те измерения на живота си. Той не ми отговори веднага. След из-
вестно време, минавайки покрай мен, ми каза забързано: „Мисля, 
че това, което се случва с мен, е криза, нямам опорни точки“. Да, 
така е, пандемията разклати обичайните опорни точки на всеки от 

12 Материалът е подготвен от Весела Банова по инициатива и със съдействието на асо-
циация „Родители“
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нас. И така, нека чуем какво казват тийнейджърите, запитани как 
им се отразява изолацията и онлайн обучението.

„За жалост, то (онлайн обучението) се отразява лошо. 
Трудно е, защото мотивацията ти просто не съществува, а 
„заданията“ стоят и искат да им обърнеш внимание“, 15-годи-
шен юноша.

Или: „Онлайн е трудно да се учи, защото прекъсне ли ин-
тернетът, изпускаш част от урока, или пък, ако нямаш бате-
рия… За учениците, които не им се учи, това е супер, защото си 
изкарват оценките лесно, като преписват. Но за тези, които 
искат да си научат урока, е много по-трудно онлайн“, 13-годиш-
на девойка.

И още: „Определено негативният ефект е по-голям! Поло-
жителни черти могат да се извлекат от спестеното време и 
пари и по-малкото психическо натоварване, което се случва в 
училище за някои ученици. С поглед към натрупаните знания, 
те са много по-малко, работоспособността и самодисциплина-
та на учениците са много по ограничени, а в социален аспект 
учениците се асоциализират и затварят“, 15-годишна девойка.

И едно много адекватно изказване на 17-годишно момиче, 
което ни ориентира за разнопосочните ефекти от онлайн обуче-
нието: „Лично за мен онлайн обучението е едновременно изто-
щително, но и ползотворно, защото все пак продължаваме обу-
чението си. Изморително е стоенето пред екрана цяла сутрин, 
защото подготовката ни не спира дотук, а продължава през 
целия ден, след като следобедите ни са запълнени с препрочита-
не на материала. За пример ще дам часовете ни по математи-
ка, в които лично на мен ми е много по-лесно да се съсредоточа и 
разбера материала, когато в клас учителят ни го преподава и 
показва на дъската, отколкото, когато го слушам по време на 
онлайн часа“.

Изненадата е…
Че повечето тийнейджъри споделят, че това, което им липсва 

най-много, е живото общуване с техните приятели и връстници. 
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Защо „изненада“? Защото сегашното поколение тийнейджъри е 
силно заподозряно в зависимост от електронните устройства: те-
лефон, таблет, компютър. И това е един урок за нас, възрастните и 
родителите – винаги има разминаване между това, което ние вла-
гаме като смисъл в поведението на детето си, и това, което то само-
то чувства, мисли, възприема. Единственият начин да преодолеем 
това недоразумение е да разговаряме.

„Липсва ми да се обърна и да видя стаята пълна, да тър-
сим кой е в клас и кой не, като се оглеждаме в стаята, да си го-
ворим в междучасията, да си измисляме дейности за всички от 
класа, да се разбираме за всяко нещо лесно“, 13-годишна девойка.

„Липсват ми най-много любимите ми занимания: да изли-
зам с приятели и да ходя на тренировки“,15-годишен юноша.

„Липсват ми контактите. Липсва ми да отиваме за за-
куски, да бягаме от час, да се разкарваме с приятелите. А колко 
ми липсват бързите закуски – нямаш си и на представа!“,15-го-
дишен юноша.

И точните думи на една 17 годишна девойка: „Едно от не-
щата, чиято липса със сигурност се усеща по време на цялото 
онлайн обучение, е социалната обвързаност. Макар всеки от 
нас да е заобиколен от хора, приятели и дори „последователи 
в социалните мрежи“, връзката между съученици и ученици – 
учители е съвсем различна и сякаш „нарисувана“ и нереална, 
когато комуникацията ни се осъществява през екрана. Време-
то, в което сме в училище, ни помага не само да усвоим нужния 
материал, но и ни учи как да се сработваме с останалите, как 
да приемаме другите с всички техни различия и как да изградим 
очакваните от средата, в която се намираме, навици.“

Добрият въпрос
И така, добрият въпрос към възрастните е – какво можем 

да предложим на тийнейджърите по време на изолация и онлайн 
обучение, когато се налагат мерки, за да се ограничи разпростра-
нението на вируса? Вероятно има различни и много отговори. 
Но това, което всеки възрастен, който участва в живота на един 
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тийнейджър може да направи (независимо дали е негов родител, 
учител, приятел на семейството и пр.), е да разговаря с него. Да 
разговаряш с тийнейджъра, не означава да му даваш съвети или 
просто да отбиваш номера, за да минава времето. Да разговаряш с 
тийнейджъра, означава да умееш не само да слушаш, но и да го чу-
ваш, а също да намериш думи на уважение към него и това, което 
той говори. Така казваш „да“ на новото, което той носи, и науча-
ваш неща, които няма откъде другаде да научиш.

Тийнейджърите отговарят и на въпроса какво полезно нещо 
са открили за себе си в тази ситуация на изолация и онлайн обу-
чение. Предлагам няколко отговори, а към възрастните отправям 
следния въпрос: от тези отговори научихте ли нещо, което не зна-
ехте за тийнейджърите?

„За мое учудване открих, разбрах че не ми е нужен човек, за 
да се забавлявам, че това, да обръщам повече внимание на себе 
си, не е загуба на усилия, и за мое щастие изградих навик всеки 
ден да медитирам по 15 минути“, 15-годишен юноша.

„Когато правя тест, всички почват да задават въпроси и 
не мога да се съсредоточа, но, като сме онлайн, намалявам звука 
и си пиша теста“, 13-годишна девойка.

„По време на онлайн обучението учителите ни дават мно-
го повече индивидуални задачи, за което в клас не им остава 
време“, 16-годишен юноша.

„Като ученик, на когото се налага да пътува до друго насе-
лено място, за да учи, за мен лично е от голямо предимство ча-
совете ни да се провеждат онлайн през зимния период. Това ми 
спестява неудобството от пътуването с градски транспорт в 
мразовитите сутрини“, 17-годишна девойка.

„Не открих нищо полезно за себе си в онлайн обучението“, 
14-годишна девойка.

Да обобщим…
И така, да обобщим: няма универсална реакция, която да на-

блюдаваме у всички тийнейджъри. Единственият начин да разбе-



54

рем как им се отразяват онлайн обучението, изолацията и панде-
мията е да разговаряме с тях сериозно и с уважение.

Когато няма пространство, в което да се говори и да се нами-
рат подходящи думи, за да се дава израз на това, което тийнейджъ-
рът преживява, можем да наблюдаваме странни поведения, вклю-
чително тормоз и нараняване на собственото тяло.

Ако родителите не успяват да разговарят със своя тий-
нейджър, а наблюдават у него необичайни поведения и реакции, 
могат да потърсят помощта на психолог, психотерапевт, човек, 
който разбира и има умения да разговаря с деца и юноши и който 
не е член на семейството.
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Предизвикателства и находки по 
време на дистанционто обучение 

през погледа на един начален 
учител 13

Ученето в електронна среда и желанието  
за учене. Има ли такъв въпрос?  

Рефлексии през личния опит

Детелина Георгиева 14

Ученето през дистанцията на екрана отвори основни въпро-
си в училищната система: Може ли да има ефективно учене без си-
гурността на физическото присъствието на възрастния? Може ли 
да има ефективно учене без контрола на физическото присъствие? 
А какво значи ефективно учене?

Доверявам се на античния философ Плутарх, който казва, че 
процесът на учене не е запълване на статичен съд, а е запалване на 
факла. Тази факла е желанието.

13 Този текст е подготвен и представен от Детелина Георгиева на 12 март 2022 г. на 8-та 

среща на Училищната лаборатория към Интердисциплинарен център за изследване 
на детето /СИЕН/ България на тема: „Възможното и невъзможното да се изкаже – по-
глед към опита в онлайн училището и епидемиологичната ситуация“.

14 Детелина Георгиева е артист – изследовател, музикант, действащ начален учител, док-
тор по педагогика /бел.ред./
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Анализите и рефлексиите, които ще направя за отношение-
то между желанието за учене и обучението в електронна среда, се 
базират на опита ми с деца между 6 и 11 г. В тази среща с децата аз 
съм в ролята на педагога.

Да се върнем към корените на думата педагогика. Речникът 
Petit Robert 1970 ни дава тълкуванието за педагог: „някой, който 
води детето“ („qui conduit les enfants“). Тълковният речник Larousse 
(www.larousse.fr) ни предлага следната транскрипция на понятието 
педагогика: 

„Сбор от методи за обучение на децата и възрастните“ 
(„Ensemble des méthodes utilisées pour éduquer les enfants et les 
adolescents“).

Наблюденията ми показват, че това водене на детето от 
учителя е водене към събуждане на личния интерес на детето за 
откриването на света (каквото е ученето). А този интерес минава 
през желанието. Като учител, никога не знам как и дали ще напи-
пам точката на събуждане на желанието, и в този смисъл добрата 
педагогика е една смела импровизация с наличните обстоятелства. 
През тази концепция, сборът от методи за обучение не е готов на-
ръчник за сигурен резултат, а е нещо, което непрекъснато се до-из-
обретява и ново-изобретява. Но то не се ли ново-изобретява през 
желанието на другия – в случая на мен, педагога?!

В този ред на мисли, работата в електронна среда е просто 
още едно поле за изобретяване на желанието.

Първият въпрос, който си зададох, когато се наложи да обу-
чавам деца в електронна среда беше: Какво да правя, когато не виж-
дам децата, а виждам само аватари, и само ги чувам (евентуално)? 
Как да съм сигурна, че те са там, че ме слушат, че се интересуват, че 
ме чуват? По това време, в самото начало на електронното обуче-
ние, платформата ТИЙМС много често се сриваше, не издържаше 
натоварването, блокираше, и ни се налагаше да приканваме деца-
та да не бъдат в постоянна видеовръзка, а само в аудио контакт и 
аватар.

Отговорът, който намерих, се настани в полето на моето въ-
ображаемо. Казах си, че ще си ги представям. Ще си представям 
техните реакции, но всяка моя дума ще е конкретно адресирана, 
към конкретно лице/лица, които си представям, и които вече по-
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знавам. В този ред на решения, аз се доверих, от една страна – на 
въображаемото, от друга страна – на реалното на гласа – на моя 
глас и на гласа отсреща, за една реална комуникация.

Виртуалната среща е зависима от реалното на гласа – гласът 
като тембър, интонация, динамика, темпо, регистър....Въпреки че 
пред екрана стоеше моят образ, аз се доверих на това, да водя про-
цеса на общуването ми с децата преди всичко чрез моя глас. Във 
виртуалната среща виртуалният образ само напомня за отсъстви-
ето на реалния образ, така че напомня за липсата, докато гласът си 
е същият – той е същият този реален и невидим глас, който при-
съства невидимо и когато сме един до друг в една стая. Така че гла-
сът се оказа онова непроменено нещо в промяната, онази нишка на 
Ариадна, която ни водеше в новите обстоятелства на липса. 

По-нататък, към моята първа опора – моя глас, се добави и 
звукът на пианото, както и образът на Жабораки – куклата - ма-
рионетка, мой помощник.

Тръгнах да откривам онази уникална страна на виртуално-
то, която да добави нещо в работата ми с децата, вместо да ми 
отнеме. Търсех мястото ѝ на нещо специално в работата ни, като 
сладкиш по време на празник – в цялата ни работа, която по прин-
цип е и рутина, но и забавление. Тази моя находка трябваше да се 
появи и да подчертае, че е възможна единствено и именно тук – 
във виртуалното. И така, все едно можех да кажа на децата : „Ето 
на, най-накрая дойде време да се насладим на училището като ис-
тинска игра. Вие го заслужихте и аз ви представям Жабураки.“

Във виртуалното пространство трябваше да се добави нещо 
специфично и интересно, което да бъде един плюс за децата; нещо, 
което те да заобичат, да го свързват с виртуалните ни срещи, да го 
чакат и копнеят, за да свързват учебната ни работа през компютъ-
ра с лукса Жабураки.

Изобретението Жабураки донесе радост във всички групи 
(класове).

Работата с куклата-марионетка включваше разни ситу-
ации – монолози и диалози – в които самата аз съм апострофи-
рана от Жабураки. „Той“, например, подсказваше някои неща на 
децата; сутрин им свиреше на пиано за начало на деня (както и 
за начало на всеки учебен час); говореше им малки неща против 
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мен (като например, че съм много взискателна, педантична, че не 
търпя хаос и че се мисля за „голямата работа “, но и че.… „аз съм 
шефа“ ,т.е. – признава ме). В този смисъл, бих допуснала, че моето 
изобретение – помощник, се яви като един малък Друг, чрез който 
се разтоварих от отговорността на „всезнанието“. От друга страна, 
чрез този артистичен персонаж подкрепях децата в това да спазват 
правилата. А най-вече – много се забавлявахме. 

Тази кукла „ме апострофираше“ и „правеше коментари вмес-
то мен“ в неудобни ситуации (като например, когато децата не са 
си изключили микрофоните и си говорят (създават шум). В тези 
случаи Жабураки „им се караше“, а аз просто им изключвах ми-
крофоните, т.е. – помагах им, като ги измъквах от положение, ако 
те са пропуснали да го направят навреме.

Когато се върнахме в училище, всички деца питаха за Жабу-
раки и за музиката. Искаха това забавление да продължи и в при-
съствената форма. 

Периодът от електронното обучение създаде една допълни-
телна невидима, но силна и автентична връзка между нас. Обещах 
им, че при определени заслуги, „ще доведа“ Жабураки в училище. 

В дигиталното пространство си сам, опираш се на себе си. Не 
знаеш дали вярно си се ориентирал, или не. Обратната връзка е по-
слаба, защото го няма прекия личен контакт. Обратната връзка от 
изразените чрез лицето и тялото емоции, от мириса, от дишането 
и помръдването на другия, я няма.

За някои деца учебните часове в електронна среда бяха над-
граждане, а за други – стъпки назад. Но, онова, което беше вълну-
ващо за всички ни, беше очакването на Жабураки и музиката.

Случаи от практиката:
Първи клас:

Я (7г.): По време на присъственото обучение в началото на 
годината му е много трудно да се организира – като устойчивост 
на вниманието, като подреждане на вещите. По-скоро всичко при 
него е в насипно състояние – и тетрадките, и поведението... 

Обича да работи с пластелин и се успокоява, докато моде-
лира. Я. има талант в рисуването и музиката. Често има проблем 
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с дисциплината, защото не може да остава дълго на чина. Освен 
това, лесно стига до саморазправа с дете, с което е създал близко 
приятелство.

По време на електронното обучение до него беше майка му. 
Присъствието на майката до него го събираше, речта му звучеше 
ясно и добре на екрана, работеше в темпо и концентрирано.

На моменти се чуваха обиди от страна на майката към детето, 
но въпреки това, Я. показваше желание да участва. И се справяше. 
Той получаваше основателни поздравления от мен, което радваше 
и майката (докато при присъствената форма в училище често има-
ше оплаквания за Я. от различни учители). Допускам, че и между 
детето и майката връзката е станала по-топла в този период.

Когато се върнахме в присъствена форма, детето видимо 
беше дръпнало напред по отношение на справянето с учебния ма-
териал (и в четене, и в диктовки, и в математика), но също така 
беше по-спокойно.

При учениците в начален етап обучението в електронна сре-
да даде възможност на родителите да наблюдават какво се случва 
и да бъдат съпричастни. Дистанцията на професионалния статут 
си остана, но ежедневните „открити уроци“ създадоха и добра не-
формална атмосфера.

П. (6г.): В присъствено обучение детето показва невъзмож-
ност да се ориентира в условието на която и да е задача, дори след 
обяснения от мен и/или друг учител.

В електронна среда присъствието на майката даде темпо и 
ориентация. Майката беше до детето като добър ресурсен учител. 
Когато се върнахме в присъствена форма, детето беше като че ли 
по-уверено, макар че скоро, при нов учебен материал и непознати 
ситуации, показа същите неумения за ориентация и несигурност.

М.(8г.): М. е диагностицирана със специални образователни 
потребности. Речта ѝ е нелогична, неразбираема като артикула-
ция. М. много обича да се изявява и да я избирам да отговаря на 
въпроси. Отговорите ѝ са по-скоро нейни асоциации към някоя 
дума и не са свързани с контекста на въпроса. Изреченията са дъл-
ги, с трудност да ги финализира. По математика се справя добре, 
дори отлично там, където има алгоритъм. М. е самостоятелна, но 
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много се ядосва когато не успее в нещо. Може да хвърли тетрадка-
та си. 

В електронна среда майката беше до нея като ресурсен учи-
тел, който помага при нужда за ориентация. Въпреки че за М. дик-
товките са по-трудната част, с майката се разбрахме в някакъв мо-
мент да остави детето да прави само диктовката си на екрана. Това 
беше много добър тест дали М. се справя сама с езика. Диктовките 
ѝ не бяха никак отчайващи. М. си вярва и самочувствието ѝ, че се 
ориентира добре сама, въпреки че речта ѝ е неразбираема, дава 
впечатляващо добри резултати.

С. (7г.): Детето не е разпознато официално като дете със спе-
циални образователни потребности, но демонстрира сериозни 
обучителни проблеми, както и с общуването. Не може да синтези-
ра срички, изобщо не може да пише под диктовка, дори букви. Ви-
наги очаква някой да ѝ суфлира. Такъв суфльор се оказа частният 
ѝ учител, който седеше до нея. За съжаление „ресурсният учител“ 
не насърчаваше С. в самостоятелност, а остана само в ролята на 
суфльор. В началото на обучението в електронна среда С. плачеше 
пред екрана. След като до нея се появи частният учител, детето се 
успокои.

И. (6г.): По врече на присъственото обучение, И. работеше 
самостоятелно, но имаше затруднения в писането и диктовките. 
Четеше бавно, въпреки че е усвоил принципа на четене. По време 
на електронното обучение беше сам пред екрана, тъй като вкъщи 
са само възрастните му баба и дядо, които не могат да му пома-
гат. Често се разсейваше с играчки от детската си стая, напускаше 
събранието в ТИЙМС, въпреки че аватарът му стоеше на екран. 
Беше му интересно и не е проявил нежелание за участие, но може 
би липсата на възрастен до него доведе до застой в учебните му 
резултати. Не можеше да се ориентира сам къде в тетрадката да из-
писва буквите и те се появяваха с необичайни размери и позиция 
на страниците. 

Д. (7г.): Д. е дете от ромски произход. Родителите поддържат 
приемлив стандарт на живот, но детето често отсъстваше от учи-
лище, дори по време на присъственото обучение. Въпреки това, 
първите два месеца, в които бяхме заедно от началото на учебната 
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година, детето показваше добри възможности за справяне. Няма-
ше проблем с общуването с другите деца. 

По време на електронното обучение той изобщо не при-
съства. 

Като се върна в училище, беше променен до неузнаваемост. 
Първото нещо, което ми направи впечатление беше, че гледа някак 
изплашено, като диво зверче. Не се скара или сби с никого, но все 
гледаше уплашено, навъсено и недоверчиво. Два месеца с детето 
изобщо не беше работено и то беше забравило и малкото неща от 
началото на годината. А новите неща, които другите знаеха, в този 
момент му бяха неразбираеми.

К. (8г.): По време на първите два месеца присъствено обу-
чение детето показваше сериозни затруднения в ориентацията 
„какво иска от мен учителката“. Налице бяха видими затруднения 
в принципа на четене, както и в математическите отношения.

По време на електронното обучение детето не присъстваше 
онлайн, а майката изпращаше домашните му чрез вайбър. Домаш-
ните бяха перфектни, често направени с гладкия почерк на въз-
растния.

Четвърти клас:
Ще коментирам работата си с една група от четвърти клас, 

която в присъственото обучение беше с много трудна дисциплина. 
Затова ги наричахме „анархистите“.

С тези деца се запознах един месец преди електронното обу-
чение. Никой не искаше да работи с този клас. Като цяло, повече-
то от децата трудно понасяха каквато и да е инструкция (че нещо 
трябва да се направи). Искаха да налагат своето мнение, бързо 
влизаха в спор помежду си, във времето преди срещата ми с тях 
се е стигало до сбиване, чупене на столове и т.н. Кротките деца в 
класа бяха безучастни, без мнение. Имах впечатление, че искат да 
подражават на „анархистите“.

В този клас имаше много енергия, но тя не беше насочена в 
конструктивна посока.

По време на присъственото обучение се преизтощавах от 
ежедневната си работа си с тези деца.

В дигиталната среда нещата се промениха.
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Когато започваха да говорят „един през друг“, им изключвах 
микрофона и им шепнех най-спокойно. Това беше немислимо да се 
постигне в класната стая. Едно от децата, много възмутено, снима 
екрана на компютъра си като доказателство, че микрофонът му е 
изключен. В такива моменти обяснявах, че ги изключвам, за да не 
става микрофония и че всеки, който е иска да отговори, може да 
даде знак (иконата на вдигната ръка в ТИЙМС), за да го включа. 
Така те като че ли постепенно се научиха да изчакват. 

В същото време ги изненадвах всеки ден с различни кратки 
видеа и активности, свързани с музика, с живопис, с творчество, 
с култура.

Моите асоциации за работата в електронна среда с този клас 
са, че в тази първоначална „сплъстена топка от хаотични линии“, 
в електронното обучение успях да добавя дистанция, въздух. И 
тази сплъстена топка стана по-пропусклива и мека, промени се. 
„Въздухът“ дойде от една страна от чисто физическата дистанция, 
каквато предполага екранът. Струва ми се, че за много от децата 
в този клас, физическото присъствие на другия много бързо ста-
ва непоносимо притискащо и това е една от причините те бързо 
да влизат в бурни конфликти помежду си (както и с учителите). В 
този ред на мисли, ученето през екрана даде пространство и на-
мали напрежението от близостта. От друга страна, моите „хитри-
ни“ да добавям тишина и изчакване, плюс интересни творчески 
упражнения, проработиха, защото децата реагираха добре, приеха 
ги.

Освен това, самата аз вече бях по-спокойна и това се отрази 
и на спокойствието в класа.

Когато се върнахме в училище, децата се върнаха към стари-
те си порядки, но и с малка доза промяна, но устойчива промяна. 
Поне не започваха физическа саморазправа, а споровете оставаха 
на нивото на думите.

Би могло да се каже, че един наблюдаван положителен ефект 
от обучението на малките деца в електронна среда, е повишената 
самостоятелност. Но тя е възможна при децата, на които е осигу-
рен компютър, които имат доверие в себе си (без значение спе-
цифичните затрудненията), както и ако има подкрепяща среда. 
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Последното не е непременно свързано с факта дали родителите 
присъстват или не физически в пространството.

При децата, при които тези обстоятелства са нарушени, при-
съственото обучение компенсира някои липси, но в електронната 
среда те отслабват.

Тогава, защо пък да не потърсим на помощ...Жабураки?!…





ИЗ ЧУЖДИЯ ОПИТ...
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Трансферът в психозата 15 

Жанвиев Клутур-Монрибо  16

Първият въпрос, който се поставя е: можем ли да използва-
ме понятието „пренос“, когато работим с психотичен субект? Пси-
хоаналитичният смисъл на термина „пренос“, такъв какъвто е, не 
може да се приложи към психозата. Защо?

Ще отговоря в три точки.

1. Заради предположението
Защото преносът, такъв какъвто е въведен от Фройд и след 

това от Лакан, като „опорна точка“ на едно аналитично лечение, се 
обуславя и се нуждае от едно предположение, а именно, че Други-
ят, психоаналитикът, в крайна сметка съдържа знание за причина-
та за неговото желание. 

Това, което трябва да запомним тук е, че субектът е този, 
който се адресира към някого, за да получи знание, което той пред-
полага, че този някой притежава.

С психотичния субект е обратно, в смисъл, че знанието е от 
неговата страна. 

15  Този текст е подготвен и представен от Жанвиев Клутур-Монрибо в Дневния център 
за деца с психични заболявания „Половин Луна“, който е част от сектора по детско-
юношеска психиатрия в Бордо, Франция на 1 декември 2020 г.

16  Жанвиев Клутур-Монрибо е психоаналитик от Школата на Фройдистката кауза, ак-
тивен участник в програмите на Интердисциплинарния център за детето, Франция, 
които се осъществяват в България: „Да растеш без родители“ и „Детето и неговите 
симптоми“. Нейни публикации могат да бъдат прочетени в сборниците „Белезите на 
различието“, „Да научим езика на детето“ и др.
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И не само, че той няма предположението, че знанието е у дру-
гия, но има една сигурност, че Другият има знание, което се при-
целва в него, без той да го е искал. И когато става дума за сигурност 
(а не за предположение), това е близо до преследването или до еро-
томанията. Именно това е накарало Фройд да каже – по повод на 
случая на Президента Шребер (един случай от Петте психоана-
лизи), че няма пренос в психозата. Защото Другият на президента 
Шребер или му желае злото, или желае да му се наслаждава. Оттук 
идва една изключително изтънчена налудна конструкция, за която 
той пише в своята книга „Мемоарите на един невропат“. 

До края на своето творчество Фройд остава резервиран по 
отношение на психоаналитичното лечение на психозите. В L’Abrégé 
de psychanalyse, започнат през 1938 (Фройд умира през 1939), той 
пише: „Ние констатираме следователно, че трябва да се откажем 
да опитваме нашия терапевтичен метод с психотици. Може би 
този отказ ще бъде окончателен, а може да бъде само временен и 
да продължи до момента, в който ще открием по-адаптиран метод 
за този вид болни“ 17. 

Във времето на своя семинар „Психозите“ Лакан оставя от-
ворен въпроса за тяхното психоаналитично лечение и как да раз-
бираме използването на преноса в него.

2. 
При психоаналитичното лечение на психозите има възраже-

ние да се говори за пренос във фройдисткия смисъл на термина, 
което касае интерпретацията. Да интерпретираш предполага, че 
това, което казвате, иска да каже нещо различно от това, което сте 
казали. Вашето несъзнавано вече интерпретира (сънища, лапсу-
си, пропуснати действия) и вие очаквате от Другия интерпретация 
върху тези образувания на несъзнаваното.

В неврозата може да се интерпретира един сън, да се търси 
неговия скрит смисъл, докато при психозата интерпретацията 
крие голям риск да добави смисъл върху една евентуална налуд-
ност, която може да се разгърне още повече.

17  Freud, S., Abrégé de psychanalyse, PUF, p.41.
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В психозата вие нямате интерпретация, съотнасяща се до су-
бекта на несъзнаваното и психотикът не я иска от вас. Това, което 
той може да произведе като интерпретация, е налудна верига, коя-
то ще крепи субекта като опит за лечение.

Следователно не могат да се прилагат психоаналитичните 
модели при неврозата към психозата, именно в търсенето на сми-
съл.

Защо психотикът няма достъп до този вид интерпретация, 
който ще придаде смисъл на нещо, което би било скрито или из-
тласкано?

Една от причините е, че за него някои чути думи или един 
или друг видян образ ще доведат до сигурност или недоумение, но 
няма да има конструкцията на загадка. Сигурност, защото това се 
прицелва в самото му същество и недоумение, защото е лишено от 
всякакво значение.

Ние казваме, че това е означаващо без значение, което не 
може да отвори място на никаква метонимия или метафора. Жак-
Ален Милер говори за „неподвижна метонимия“, което е парадок-
сално, защото метонимията препуска и за „немощна метафора“ 18. 
Следователно няма значение, тъй като няма отправна точка, което 
напомня, че няма отправна точка на езика.

Казано по друг начин тези отключващи означаващи не дават 
знак за друго нещо, което може да се диалектизира в един дискурс, 
те дават по-скоро знак за една субективна катастрофа при човека 
под прицел.

Това означаващо, което има нулев смисъл, изпразнено от 
смисъл, става натоварено с наслаждение, от което е трудно да се 
предпазим.

Това ни препраща към психиатричната идея за „личното 
значение“. „Личното значение“ е когато вие мислите, че едно из-
речение, една дума или нещо, което се случва в света, се цели във 
вас лично, че това е насочено към вас и че е сигнал или послание, 
предназначено за вас. 

18  Miller J.-A., „L’invention du délire“, La Cause freudienne, n°70, décembre 2008.
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И колкото повече значението е лично, парадоксално то става 
по-загадъчно. Това, което то означава – означаваното – е като за-
булено, трудно за разгадаване. 

Имате референция за това в семинар III, Les Psychoses. Лакан 
припомня за психотичен субект, за който всичко е станало знак: 
„Ако той срещне на улицата червена кола /…/, това не е случайно, 
ще каже той, че тя минава тук точно в този момент“ 19. 

Той интерпретира като доказателство, че малката червена 
кола неслучайно минава покрай него точно в този момент.

Лакан говори за едно „ядро“ в психозата. Това „ядро“ е „не-
достижимо, инертно, възпрепятстващо всякаква диалектика“ 20. 
То представлява „едно спиране в диалектиката“. Да отбележим, че 
Лакан уточнява, че това ядро може да бъде напълно „разбираемо“, 
но че „то няма никакъв интерес да е така“. И това ядро на диалек-
тическа инерция понякога се повтаря безкрайно. 

Това могат да бъдат също точно определени думи или дейст-
вия, които се натрапват. 

Така, когато си имате работа с някой, който не престава да ви 
пита едно и също нещо, го наричате заявка. Но то няма измерение-
то на заявка, защото това него го командва и му се налага.

Как да отговорим? Как да произведем точка на спиране?
Дали е възможно да се намери употреба на това, да се включи 

в обращение, по-скоро едно решение, отколкото да търсим смисъл 
там, където го няма. 

Психотичният субект има две решения: това на сублимация-
та като произвежда творения (в широкия смисъл на думата) или 
на преминаването в действие, за да спре това, което му се натрапва. 

Можем да открием „личното значение“ в Орла на Мопасан. 
То присъства от самото начало на романа: „Беше един прекрасен 
ден. /…/ Колко хубаво беше времето тази сутрин!“ Разказвачът си 
почива в своята градина и вижда един конвой от кораби, които 
минават пред оградата му, между които има „един прекрасен с три 
бразилски мачти, изцяло бял, възхитително чист и лъскав. Аз го 

19  Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, texte établi par  J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981, 
p. 17.

20  Ibid, p.31.
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поздравих, не зная защо, толкова този кораб ми достави удоволст-
вие да го гледам“.

На другия ден той започва да се чувства зле с „това ужасно 
усещане за застрашаваща опасност“, което го повлича към негова-
та лудост.

И именно прочитането на една научна публикация, в която 
се посочва, че една епидемия на лудост подобна на неговата, вър-
лува в Бразилия, го кара да направи връзка с трите бразилски мач-
ти: „Знам всичко! Добре си спомням трите бразилски мачти, които 
преминаха пред моите прозорци /…/. Аз намерих това за толкова 
красиво, толкова бяло, толкова весело! Господ беше отгоре! И той 
ме видя! И също видя белия ми дом; и той скочи от кораба на бре-
га. О! Боже мой!“

И единствения начин да сложи край на непреставащата за-
плаха ще бъде преминаването към действие: по тази причина раз-
казвачът запалва своята къща, но заплахата продължава и един-
ственото решение би било самоубийството.

3. 
Терминът пренос е рисков за психозата, поради риск от от-

ключване на налудности или преминаване към действие. Защо?
Ако вие въплъщавате, понякога без да знаете, позицията на 

абсолютния Друг, на абсолютния господар, който предварително 
знае какво да направи или как да говори, можете да се плъзнете 
към едно място на идеала, което може да отключи параноя, ерото-
мания или смесица от двете.

Следователно е необходима предпазливост в начина, по кой-
то ставаме партньори на психотичния субект. 

Предпазливост на много нива

1) Предпазливост в нашите интерпретации на поведени-
ята.

Един субект, който си запушва ушите не го прави задължи-
телно, както бихме могли да интерпретираме, защото не иска да 
чува това, което се казва, а може би защото шумовете са толкова 
натоварени с наслаждение, че губят всякакво значение и стават на-
хлуващи.
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Едно дете на 3 години дърпа косата на детето до него: агре-
сивен ли е? Не, защото това, което вълнува детето в този момент 
е да провери как е закрепен този елемент – косата – хетерогенен 
елемент на представата, която то има за тялото си.

По същия начин проверява как са закрепени ноктите, след 
това пениса на един малък себеподобен. Разбира се, че трябва да 
намерим начин да го спрем, но също така да намерим как превръ-
ща това в свой въпрос, в свое изследване, използвайки средства, 
които са различни от осакатяването. Етиката на психоанализата се 
състои в отказа на това субектът да бъде сведен до своите поведе-
ния. Разбира се ние се опитваме да дадем някакви значения, за да 
не загубим почва под краката си, но това не е същото като да вяр-
ваме „че разбираме“. „Започнете с това, че не вярвате, че разбирате, 
казва Лакан /---/ , защото в противен случай наистина няма никак-
ва причина да не разбирате всичко и в същото време нищо“. 21 

2) Предпазливост в задаването на въпроси
Без много въпроси. Защо? Защото въпросите тревожат, даже 

преследват? В своята книга, озаглавена „Психозите и социалната 
връзка, развързаният възел“, която ви препоръчвам да прочетете, 
Пиер Наво развива този проблем за въпросите 22. 

В нея намираме този откъс от едно представяне на дете от 
преподавателя, който го разпитва. Това е момче на 9 години: „Как-
во работи майка ти?“ Детето отговаря: „самолет“. „Какво прави 
тя в самолетите?“ „Тя бърше“. „Защо тя бърше самолетите?“ „Не 
знам“. „Как се нарича нейната професия“. Детето изведнъж се раз-
виква: „Ще ти откъсна главата“.

Какво се случва? 
Какво представлява един въпрос за едно психотично дете? 

Защото въпросът няма същата функция в неврозата и в психо-
зата.

За невротичния субект въпросите и отговорите са включе-
ни във връзка с Другия. Както го посочва Лакан, въпроса, който 
невротичният субект задава на Другия, е следният: „Кой съм аз?“ 
Или какво е субектът за Другия?

21  Ibid, p.29.
22  Naveau Pierre., Les psychoses et le lien social, le nœud défait, Anthropos, p. 125-130.
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В психозата заявката е задушена. Субектът е смазан под те-
жестта на обекта, какъвто той е за Другия. Въпросът не е негов, 
той непременно е този на Другия. За него въпросът е неуместен, 
неадекватен по своята същност, неадаптиран към субективната 
позиция на психотика. В този смисъл ето защо въпросът риску-
ва моментално да се превърне в агресия, нахлуване, заплаха. Въ-
просът боде, защото думата би могла да се превърне в подигравка. 
Един възможен изход е да накараме думите да замълчат.

Понякога получавате отговори „Да“, чиято единствена цел е 
да ви накарат да замълчите. 

Въпросът е принуда – и между впрочем ние твърде често за-
даваме прекалено много въпроси на децата.

За психотичния субект въпросът сигнализира за желанието 
на Другия, който се стреми да го принуди да премине стената на 
мълчанието и некомуникативността, в които психотичният су-
бект сам се е затворил.

Даже и въпросът да има смисъл за него, самата въпросителна 
форма го кара да се чувства под прицела на думите до степен, че 
загубва значението им или го води до това значението да се обърка 
и от това той ще се защитава по различни начини. 

И сега след като сме предупредени за капаните, които следва 
да избягваме с психотичните субекти, как да обмислим начините 
на пренос, които съответстват на света, в който те са повече или 
по-малко болезнено затворени? И в който те се мъчат с цената на 
това, което е непоносимо също и за тяхното обкръжение. Как да 
се дезактивира това, което им се натрапва като идващо от Другия?

Ще взема като отправна точка една ситуация, представена по 
време на работен ден на Асоциацията на Фройдистката кауза вър-
ху „Плурализма на преноса в институцията“. Представеният слу-
чай се развива в една институция близо до Рен (Дом за деца) и е 
представен от директора на тази институция.

Ето го случаят:
Ели е от тези субекти, които непрекъснато ни досаждат със 

своите искания и често изчерпват ресурсите на възпитателите. Об-
себен от образи, които казва, че има в главата си, той е подложен 
на императива да ги изтръгне от мисълта си. Най-често става дума 
за постройки, при които забелязваме една обща точка: във всяка 
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от тях рисува дупка. Мост, гара, тунел, лабиринт, влак на метро. 
Ели казва с точност това, което има в главата си и изглежда ан-
гажиран от необходимостта да ги материализира. За да направи 
това, той ги търси в интернет, след това ги разпечатва. По-нататък 
става въпрос да ги направи неразрушими: трябва да ги ламинира 
или да ги сложи в малки прозрачни портмонета. 

Парадоксално те свършват често разрушени, накъсани, на-
рязани или в кошчето, след като дълго са пребивавали в неговата 
ученическа чанта или в джоба му.

Екипът, твърде склонен да следва Ели в това оригинално и 
без съмнение жизнено важно третиране, се оказва в затруднение, 
тъй като родителите уведомяват институцията, че не биха желали 
той да се връща вкъщи с неговите изображения, защото те го за-
владяват. В опита си да го ограничат, те получават ударите на Ели.

В крайна сметка, за да избегнем тези изблици на насилие, ние 
поемаме ангажимента да ограничим появата и изчезването на тези 
образи. Но не бяхме разбрали обхвата на тази трудност (на огра-
ничението), защото тя ще ни застигне отново във връзка с едно 
събитие, което наглед невинно, приключи със силен удар с юмрук 
към един от възпитателите.

Ето го контекстът:
Екипът, който е изчерпан от неговата неспирна заявка да раз-

печатва, му казва, че ще може да прави това, когато се върне след 
уикенда. Тогава той поставя едно от тези изображения в ръката на 
един от възпитателите, който го пита какво иска да направи с него 
като му припомня обичайната процедура: да го постави в чекме-
джето или в кошчето за боклук. Следва удар без предупреждение.

В аналитичното обсъждане на това, което се случва, забеляз-
ваме, че Ели се опира на възпитателите като иска от тях да го на-
правят вместо него. 

Установяваме, че всички ситуации на криза се случват в един 
момент, в който Ели тълкува безизходицата на възпитателя като 
произволно наслаждение да му каже „не“. За да се противопоста-
вим на това, ние се спираме на две клинични стратегии.

Първата е да се опитаме да се отместим от позицията на този, 
който знае как да го направи вместо него като го помолим да ни 
покаже, защото ние не знаем как да го направим.
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Втората е да предложим една регулация на екипа: всеки ден 
от седмицата, веднъж дневно, винаги един и същ възпитател да му 
помага в тази операция. Това институционално изобретение беше 
представено на Ели като решение на екипа, но преди всичко като 
гаранция. Тази гаранция позволява на всеки възпитател да може 
да се позове на едно общовалидно правило, което го изважда от 
произвола, в който Ели го подозира. Така той самият успява да ло-
кализира и ограничи своите неспирни искания и да се съгласи с 
едно ограничение. 

Преносът действа като прекъсва една дуална връзка между 
субектите по въображаемата ос a-aʹ, като се занимава не толкова 
със субекта Ели, колкото с неговия обект – изображенията, но 
съгласно един регулиращ закон, т.е. който казва кой какво прави 
и кога.

Избрах този случай, за да подчертая няколко въпроса:
Преминаването към действие: не трябва да искаме от Ели 

да обяснява какво се е случило, защото, ако е преминаване към 
действие, той не участва в него като субект на речта. Следователно 
няма нищо, което да каже, тръгвайки от първо лице ед.число (т.е. 
от „аз“) или от някаква интроспекция. Бихме могли да кажем, че 
проблемът се състои в това, че той не може да понесе да не се раз-
печатат изображенията му. Обаче виждаме, че именно обектът, за 
който говорим е този, който му се налага и чиято мощ трябва да 
регулираме. Как да го разделим от него по добър начин?

Екипът си задава въпроси около контекста на това премина-
ване към действие не толкова, за да го осмисли, колкото да разбере 
как да действа.

Да си припомним, че преминаването към действие е модал-
ност на разрешаване на кризата. И виждаме, че изборът да под-
крепяме неговото търсене на адекватни изображения, единствено 
подхранва неограниченото наслаждение, ако не е регулиран на ня-
колко нива. 

Докато това наслаждение му се връща от другия, то го зашле-
вява право в лицето и той удря. 

И екипът също ще преразгледа идеята си какъв партньор да 
предлага на Ели, за да изгради успокоена връзка на пренос. И тук 
ми се струва, че има две оси, които засягат партньора и два начина 
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да го направим не толкова цялостен, за да не въплъщава фигурата 
на абсолютния господар.

– Един партньор, който не знае как да прави всичко и който 
връща едно знание от страната на Ели, за да разпечата и ламинира 
неговите изображения. Но също така трябва да внимаваме да не 
сме прекалено липсващи, защото той ще се запита какво искаме от 
него и бидейки в логиката на желанието, Ели може да ви припише 
злата воля да му се наслаждавате. 

– И същият този партньор е подчинен той самият на един 
вид закон, който посочвайки времева рамка – в толкова часа, в 
тези и тези дни – въвежда символен регулатор. 

И тези средства за работа са представени на Ели като реше-
ние на екипа и като една гаранция. 

Струва ми се, че това предполага няколко нива на пренос, 
които се допълват: пренос към институцията, която гарантира 
рамката на работата чрез директора, един по-деликатен пренос 
между Ели и неговия посочен партньор и защо не пренос (да за-
пазим този термин) към хората от институцията, които са възпри-
емчиви към това да говорят с него за напредъка в работата, която 
той върши. 

И така виждате, че се ориентираме към една множественост 
на преносите.

В Конвенцията от Антиб, публикувана в книгата „Обикнове-
ната психоза. Конвенцията от Антиб“ 23, която ви приканвам да 
прочетете, е представен един случай на шизофрения, за който из-
брах да ви говоря във връзка с този въпрос за преноса в институ-
цията. Става дума за едно младо момиче на 11 години, което пред-
ставя двете си лица: тя е очарователна, много учтива, залепя се в 
обятията ви и предлага бонбони. Но в един миг започва да псува, 
да удря другия, бил той малък или голям, в неудържимо разкач-
ване, което всяка дума само усилва, защото в такъв момент тя се 
чувства несправедливо нападната. 

Какви въпроси да си поставим? Защото формулирането на 
въпроса вече ни ориентира към вида отговор. 

23  La psychose ordinaire La Convention d’Antibes, Agalma, Le Seuil,1999.
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Екипът се пита кога се появяват ударите. Това става, кога-
то нейното въображаемо закачане за човек или обект е прекъсна-
то, понякога по един халюцинаторен начин. Това закачане може 
да бъде прекъснато по различни начини: когато едно дете, с което 
тя е, започва да се занимава с нещо друго и я изоставя или взе-
ма обект, за който тя жадува, или когато има някой новодошъл. В 
крайна сметка, когато възникне препятствие по въображаемата ос 
(което я разделя от нейния обект).

Екипът ще изгради хипотеза, която е различна от разбира-
нето. Хипотеза, според която ударите са реализиране на бащината 
фигура. Защото тя си има работа не с едиповия баща, който ре-
гулира закона на желанието и който гарантира спазването на за-
браната, а с един жесток и наслаждаващ се баща, с една фигура на 
наслаждението, която раздава ритници …

„Това не е идентификация с бащата, за когото става дума, а 
едно връщане на жестокостта на бащата в реалното“.

Какво променя това? Това обяснява „защо нито едно позова-
ване на закона под формата на забрана, на наказание или обръща-
не към директора няма ефект в тези моменти. Обратното, те дори 
засилват и поддържат отприщването на насилие“. 24

По време на едно предупреждение на директора, тя ще каже: 
„Този е луд!“ Една твърде иронична позиция, която казва, че Дру-
гият не съществува, отхвърляйки подобието. Това е така, защото 
тя е във връзка единствено с един нерегулиран Друг, един Реален 
Друг, този на Наслаждението. Тогава възниква въпросът: как да 
спрем това? Как да се впишем във въображаемата ос без да бъдем 
отхвърлени като обект натрапник?

В този случай има повече от един начин на пренос:
Има пренос, който изхожда от нейните начини на физическо 

закачане към тялото на Другия, които са като въображаеми пате-
рици, прикрепящи я към едно тяло. Между впрочем тя разигра-
ва това на сцената като понякога се преструва, че пада, за да бъде 
вдигната. Идеята е, че единственото възможно оръжие срещу жес-
токостта на бащата може да бъде само кротостта каквато е май-
чината фигура. Да се включим като един добър обект, да сме като 

24  Ibid, p.181-185.
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добрата майка, източник на мекота и следователно да притъпим 
тази въображаема агресивност като подчертаем нейната доброже-
лателност.

И по-конкретно – шампоани, вани, обличане и събличане, по 
време на които тя е очарователна и сътрудничеща. И тогава вече-
рите са по-спокойни. 

Защо? От какво я отделя тази позиция в преноса?

Можем да разграничим две нива:
Това я отделя от една въображаема опора, която тя намираше 

при другите деца, опора, която винаги я тласка към ударите. Тя 
се откача от нея, защото намира въображаема опора върху своето 
собствено тяло. 

И на едно друго ниво, това я откача също от едно място на 
обект – отпадък на Другия, който управлява нейния свят, за да 
може тя да си изгради нов образ за самата себе си. 

Това е една позиция в преноса, която може да бъде заета от 
много хора от екипа и която подкрепя един силно разклатен нар-
цисизъм.

Но един друг въпрос се поставя: дали това успокояване не е 
единствено възможно под заслона на институцията? Често вижда-
ме това: деца, успокоени във или от институцията, отново стават 
силно възбудени извън нея. За щастие това младо момиче ще из-
гради друг специфичен пренос с една възпитателка от институци-
ята. Това се случва на няколко етапа, на които няма да се спирам, 
но които могат да бъдат различени в конструкцията на случая. За 
да достигнем до един етап, в който тя иска тази възпитателка да ѝ 
бъде „гарант“ – това е нейна дума – и тя пише писмо, адресирано 
към събранието 25, което впоследствие ще одобри искането ѝ.

Тази квалификация „гарант“ разкрива друго движение в 
преноса, като това да вложи старание да бъде един добър обект. 
Едното не изключва другото. Това ще рече, че възпитателката, ква-
лифицирана като „гарант“, „е успяла да се впише на едно различно 

25  Ежеседмичното събрание е метод на работа в „Половин луна“. Всички юноши и всич-
ки възрастни участват в събранието, като има една особеност: ако някой иска да взе-
ме думата и да говори по тема, която го вълнува, трябва предварително да се запише 
в дневника /бел.  ред/.
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място от това на добрия обект, че тя е вписана като Другия по от-
ношение на въображаемата ос“. 26

И това ни кара да мислим, че нещо би могло да се разположи 
на място, което би могло да функционира също така и извън ин-
ституцията. Защо?

Това е така, защото тук имаме една идентификационна кон-
струкция, която ще ѝ даде ново място в света, отвъд хората от ней-
ното обкръжение.

След като термина „гарант“ беше приет от институцията, тя 
казва при всяка среща с тази възпитателка: „Ти си моят гарант“, 
говори за това на другите и за нея това е много важно. „Не пипайте 
моя гарант“. И един ден тя казва на трети човек в присъствието на 
това лице: „Аз съм нейният гарант“. Дали това е изказване в рам-
ките на транзитивизма? Един вид директна идентификация между 
двама души? По-скоро не, можем да предположим, че това е на дру-
го ниво. Това е опит да назове самата себе си от едно място, в което 
може да се впише. Едно назоваване не е идентификация, даже ако 
понякога се превърне в такава. В този случай можем да предполо-
жим, че това назоваване „гарант“ действа като допълнение – а вече 
не като въображаема патерица – в ущърб на символното. 

Виждате, че всичко това изисква известна мекота към пси-
хотика. 

И ще завърша с тази фраза на Жак-Ален Милер, произнесена 
по време на Конвенцията от Антиб: „Да бъдем наистина достатъч-
но гъвкави и толерантни обекти, достатъчно мазохистични, ако 
мога така да кажа, за да можем да бъдем използвани по начини, 
които не са нормирани, нито изцяло предвидими“. 27

26  La psychose ordinaire La Convention d’Antibes, Agalma, Le Seuil,1999, p.323.
27  Ibid, p.343.
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