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Още  в  началото  на  моята  рецензия  искам  да  заявя,  че 
докторската  дисертация  на  Маргарита  Тарейн  е  „визитка”  на 
отлично  подготвен  клиничен  психолог,  с  добри 
психотерапевтични  умения,  изградени  умения  за  научни 
изследвания  и  смел  дух  на  професионалист,  който  навлиза  в 
трудните  и  рискови  теми  за  психологичен  анализ  – 
взаимовръзката между болестта с летален изход и нелекуваните 
психотравми. Не мога да преценя докрай как се е  отразило на 
Тарейн  дълбокото  навлизане  в  преживелищния  опит  на 
пациентите  със  злокачествени  заболявания,  но  знам  със 
сигурност, че се е справила по неповторимо успешен начин!

Дисертацията  е  написана  на  258  страници,  оформена  е  в  9 
основни  глави,  съдържа  директно  представяне  на  тестово 
изследване  и  структурирано  експлоративно  интервю  при  10 
случая,  цитирана  литература  от  126  източника  на  латиница  и 
кирилица.

Първите четири  части съдържат стегнат обзор върху класически 
и  съвременни  източници  за  психосоматичното  единство, 
взаимовръзка с онкологични заболявания, символика на болестта 
и  локализацията  на  симптома.  Петата   и  шестата   части  са 
специализирани  теоретични  анализи  върху  парадигмата  на 
обектните  отношения  към  биологичните  аспекти  на 
онкологичните  заболявания.  Тук  Тарейн  показва  сериозно 
разбиране за сложната символика на аналитичната метафора на 
обектните  отношения,  обвързани  с  психосоматичните 



взаимовръзки,  конверзията  на  нелекуваната,  неинтегрира,  а 
сепарирана  психотравма.  На  загубата  на  значим  обект  при 
личностова   емоционална  незрялост  и  фиксирани  защитни 
механизми  на  разцепване,  сепарация,  идеализация,  фиксация. 
Тарейн  обсъжда  как  емоционалната  незрялост  и  фиксирана 
загуба на значим обект, препятства процеса на репарация, защото 
става невъзможно преминаване през депресивната позиция, която 
може  да  интегрира  разцепените  части  и  да  породи  адаптивно 
поведение,  допускащо  трансформирането  на  любов  и  омраза, 
живот  и  загуба.  Тя  анализира  деструктивните  последици  от 
сепарацията, когато се губи вътрешния добър обект за Аза, при 
което  не  може  да  се  премине  през  реакцията  на  преживения 
траур,  което  заплашва  психосоматичната  цялост  и  живота  на 
индивида.   Траурът  подпомага  преработването  на  вината  и 
болката от загубата, вследствие на което се постига отделяне и 
възстановяване на субекта от загубения обект. Когато не може да 
се постигне отново тази реинтеграция, отцепените  деструктивни 
емоционални парчета и фантазии се проектират върху тялото и го 
убиват,  а  породения  страх  от  загуба  на  тялото  в  болестта 
поддържа тази инкорпорация. Много силна е частта, в която тя 
прави  анализи  за  взаимовръзката  либидо  -  мортидо  през 
принципа на удоволствие Фройд  и завръщането след загубата  в 
майчиното   лоно  при  Лакан.  Изключително  важна  е  частта  за 
„пътеката  на  смъртта”,  където  всеки  нагон  въвлича  субекта  в 
повторение и всеки нагон е опит да се отиде отвъд принципа на 
удоволствието,  трансгенерационно,   в  сферата на ексцесивното 
удовлетворение, където насладата се преживява като страдание”. 
Тарей е успяла да направи увлекателна и със задълбочен анализ 
трудната за  разбиране глава за трансформация  на символите от 
деструктивното  психичното  към злокачествените заболявания. В 
тази  част  дисертантката  прави  много  сериозни  анализи  на 
сходства и противопоставяне между различните автори както в 
класическия  им  вариант  Фройд,  Клайн,  Ференци,  Лакан, 
Уиникът, Заз, Грийн, Гуир. Считам, че тази глава заслужава да 
бъде оформена от дисертантката като практическо ръководство, 
което да подпомогне  обучителния процес в тази изключително 
важна  област. 



Тарейн полага като своя цел в дисертацията анализът, който се 
основава  на  психоаналитичния  подход  и  възгледите  на  автори 
като  Lacan,  Greene,  Klein,  Guir,  и  др.,  за  динамиката  на 
взаимоотношенията  със  значимите  обекти  и  преживявания  на 
загуба, които могат да се обвържат с онкологичните заболявания. 
Оформени са  пет  основни хипотези,  пет  задачи,  приложени са 
експлоративно психологично интервю и изследване с картини от 
ТАТ.  Проведеното  изследване  е  по  типа  на  дълбинните 
качествените анализи, където могат да се разкриват  конкретни 
специфики по определени дименсии, които после да се изследват 
с  други  методи.  Изследваните  лица  са  10,  представени  с 
психологичните  аспекти  на  личната  история  на  развитие  и 
социално  функциониране,  на  травматичните  фактори  на 
преживяване  и  история  на  онкологично  заболяване  много 
подробно.   Фокусът  на  изследването  върху  значимите 
преживявания на загуба, предхождащи началото на болестта, за 
да се  анализира  преживяването  и  индивидуалния  смисъл  на 
загубата  за  личността,  както  в  реалността,  така  и  в  нейните 
фантазии  и  връзка  с  болестта,  независимо  от  обективната 
значимост  на  това  събитие.  Подробно  са  представените 
специализираните  умения  и  протокол  за  водене  на  това 
експлоративно  интервю,  където  съчетаването  на  отворени  и 
структурирани  въпроси,  комбинирани  с  емпатична  подкрепа  и 
провокиращи  интерпретации  води  до  себеразкриване  на 
несъзнавани  преживявания  и  информация.  Много  удачно  са 
въведени въпроси за символни проекции на болестта и органа на 
злокачествения  процес.  Цялата  процедура  на  изследване  и 
индивидуалните  интервюта  при  пациентите,  с  протоколите  от 
ТАТ са подробно представени за всеки пациент на 90 страници. 
Всички изследвани са представени по протокол, което убеждава в 
постигнатите  умения от  дисертантката  за  еднотипно водене на 
интервю  при  всеки  пациент.  А  това   дава  възможност  за 
качествени анализи, индивидуални  и групови интерпретации. 

В  самостоятелна  част  са  направени  обобщени  интерпретации, 
изводи и заключение. Тук Тарейн показва високопрофесионално 
ниво  на  клинико-психологични  интерпретации  в 
психоаналитичната парадигма. Искам да изтъкна няколко от най-



важните анализи, които тя прави  и които са особено ценни за 
практиката на психологичното консултиране в медицина. 

 При всички пациенти има минимум по две преживявания 
на  загуба,  общо  за  период  от  пет  години  преди 
диагностицирането. 

 Равносилни  са  преживените  при  всеки  пациент  видове 
загуби: реална, символична, фантазирана или заплаха за 
загуба. 

 Загубата, която изследваните лица са преживели е била 
от  такъв  тип,  че  към  момента  не  е  можела  да  бъде 
компенсирана.  Това  означава,  че  лицето  не  е  имало 
възможност да се пренасочи към друг обект и да влезе с 
него във връзка от същия тип или по някакъв начин да 
възстанови изгубената си идентификация.  

 Спецификата  на  загубата  се  състои  в  това,  че  тя 
представлява раздяла с обект, с който индивидът е бил 
във фузионен тип връзка, която е изпълнявала функцията 
на носител на неговата единствена или последна значима 
идентификация. 

 Изключително значима е интерпретацията, която Тарейн 
прави  за  „един  особен  тип  загуба”,  която  тя  нарича 
„обект-символ”,  който  представлява  символично 
връзката, която субектът е имал с друг загубен по-рано 
значим  обект.  Когато  такъв  обект-символ  на  връзката 
бъде загубен, това като че ли потвърждава, легитимира и 
слага  окончателен  край  на  връзката  на  субекта  със 
загубения обект, и го изправя пред необходимостта да я 
приеме  и  интегрира.  Тук  субекта  преживява  повторна 
травматизация и загубата на такъв обект-символ  се явява 
равносилна  на  първоначалната  загуба  на  обект.  Тази 
интерпретация  на  Тарейн  е  категоричен  атестат  за 
нейните вече професионални психоаналититчни анализи 
и сериозен принос към теорията в  научните изследвания 
и практика. Считам, че те заслужават специално място и 
висока професионална оценка! 

 Тарейн  прави  сериозен  принос  към  въведения  от  нея 
термин за символна „самопожертвователност”, която се 



превръща в деструктивно психосоматично поведение. Тя 
обхваща  в  себе  си  основните  характеристики  на  т.нар. 
личностов  тип  С:  с  „неглижиране  на  собствените 
потребности  и  желания,  отстъпчивост,  отдаденост  на 
един обект и игнориране на своята личност, с понасяне 
на  агресивен  натиск  и  соматична  инхибиция  на 
агресивността. 

 Когато  индивидът   страда  от  значима  загуба  или 
нараняване,  която  не  можем  да  компенсираме  в 
реалността  и  посредством  своите  психични  защитни 
механизми,  е  възможно  да  прибягваме  към  един 
регресивен  соматичен  отговор,  при  който  организмът 
задейства определени атавистични репаративни процеси. 
По  този  начин  туморното  образувание  може  да 
представлява  опит  за  възстановяване  на  загубата  на 
обекта на терена на собственото тяло.

 Много  важни  са  анализите  за  „майката,  която  е   била 
доминиращата, строга и изискваща родителска фигура в 
ранното  детство  на  пациентите.  От  друга  страна 
близостта с бащата е била по-изразена, той е преживяван 
като по-емоционален, но и пермисивен. 

 Много  добри  са  интерпретациите  на  Тарейн  за 
„проективната  идентификация  на  отцепените  части  от 
Аза  в  обекта  и  контрол  върху  тях,  което  формира 
„невъзможност за разграничаване на вътрешна и външна 
психична реалност”. 

 С  чувство  на  професионална  отговорност  и 
самокритичност Тарейн прави начални интерпретации за 
символиката  на  телесния  орган  при  всеки  изследван. 
Мога  смело  да  кажа,  че  те  са  дозирани,  имат  силна 
хипотетична  стойност  и  могат  много  да  подпомогнат 
практиката  при  психосоматичните  заболявания. 
Професионалистите  определено  знаят,  че  не  само  една 
хипотеза  може  да  обясни  всички  вариабилности  на 
интерпретации,  но  всяка  една  от  тях  има  стойност  за 
практиката. 



След  сериозен  прочит  и  осмисляне  на  дисертацията,  като 
рецензент  уверено  заявявам,  че  по  същество  нямам  критични 
бележки. Всички направени от мен препоръки в предварителната 
рецензия са съобразени. По моя оценка научната разработка на 
Тарейн отговаря  на  високите  критерии за  научно изследване с 
качествени  анализи  и  е  съществен  принос  в  школата  на 
българската психоаналитична теория и практика.  

В заключение считам,  че  дисертационната  тема на  Маргарита 
Тарейн е окончателно завършена и отразява постигнатите от нея 
специализирани професионални умения да извършва качествени 
научни  изследвания  и  анализи,  със  сериозни  препоръки  за 
психологичното  консултиране  и  психотерапия  при  тежките 
онкологични заболявания. Предлагам на уважаемите членове на 
Научното  жури  да  гласуват  на  Маргарита  Тарейн 
образователната и научна степен „Доктор”!
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