
Рецензия
На дисертацията на Маргарита Тарейн

На тема:”Влияние на емоционалните преживявания в генезиса и локализацията на 

онкологичните заболявания”

Достатъчен е само бегъл прочит на първите страници от представения труд ,за 

да   получим  впечетлението,  че  пред  нас  стои  внушителна  по  своята  сложност  и 

многоизмерност разработка.Въведени сме в твърде комплицираната проблематика на 

взаимоотношението  между  психичното  и  телесното.Доминиращата  за  момента 

парадигма  в  тази  област   игнорира  ролята  на  психичното  в  генезиса  на  телесните 

заболявания за  сметка, на което  утвърждава биологизаторския подход към тях,оказал 

се  обаче  безпомощен  и  неефективен  към  лечението  им.Така,  за  съжаление,  в 

съвременната  медицина,  потопена  в  общата  социо-културна  масова  хипноза  на 

акцентиране върху материално-вещественото се подценява многоаспектния характер на 

телесната  болест.В  тази  връзка  настоящето  изследване  е  стъпка  по  посока  на 

предодоляване на тазе парциалност, едностранност и ограниченост и възвръщане към 

холистичния модел на здравето и болестта, признаващ че повечето заболявания имат 

важно  психологично  измерение-било  като  причина  или  механизъм,  който  ги 

възпроизвежда, било като начин на справяне . Още в първа глава се разавива идеята, че 

тялото  е  проекция  на  символично  послание  на  несъзнателното,  като  нерешните 

проблеми от емоционално естество изразяват себе си в болестта.

Важното  е  обаче  ,че  подобни  изследвания   имат  не  просто  теоретична 

значимост,  но  и висока  приложна стойност,  свързана с  използването на получените 

резултати в психотерапевтичната работа на пациенти с онкологични заболявания.Тази 

приложна  значимост  не  може  да  бъде  омаловажена  макар  самата  докторантка  да 

признава,  че  резултатите  и  изхода  на  психотерапия  в  тези  случаи  са   доста 

противоречиви,  доколкото не можем да отречем нещо без наличието на убедителни 

доказателства за  неговата несъстоятелност.В този смисъл настоящата  разработка  е в 

съзвучие  с  онези  прогресивни  умствени  представи,  културни  и  професионални 

конструкции  за  болестта,  според  които  не  специфичен  метод  и  техника,  а  един 

цялостен подход и модел за здравето  е ключов за пълното и окончателно оздравяване

Тарейн  предприема  своите  изследователски  търсения  в  контекста  на 

психодинамичния подход, което е естествено и правомерно, имайки предвид статуса му 



на традиционно признат и утвърден в тази област..В резултат на обширен анализ на 

психологическите  възгледи  за  взаимоотношението  между  тяло  и  психика,  като 

основополагаща  за  своята  разработка   Тарейн  издига  тезата  за  злокачественото 

образование като следствие на взаимодействието на аз-а и обекта на загуба по посока 

на тяхната сепарация или обратно- на фузия и сливане.  Въз основа на многократно 

изтъкваните  връзки между преживяванията  на  загуба  на значим обект и  появата  на 

онкологично  заболяване,както  и  на  биологичните  теории  за  злокачественото 

образование като неадаптивен регенеративен феномен  се допуска хипотезата за  рака 

като  несъзнателен  соматичен  отговор  на  загуба,  при  който  организмът  задейства 

атавистични  възстановителни  процеси.За  да  бъде   изследвана   тази  хипотеза 

теоетичната част е разгърната в две посоки: първата по отношение личностните черти 

на  онкологично  болния,  а  втората  по  отношение  на  значимите  събития  в  неговия 

живот.Основателно  акцент  придобива  първата  посока  на  теоретично  развитие  на 

изследването,  свързана  с  ролята  на  личността  в  патогенезата  на  онкологичното 

заболяване.И  това  не  е  случайно,  доколкото  докторантката  логично  задава 

въпроса:може  ли  загубата  да  предствалява  достатъчно  патогенен  фактор  зяа 

разгръщането   на  злокачествен  процес,  доколкото  се  оказва,  че  има   индивиди 

преживяли изключително травматични загуби , недовели  обаче до заболяване.

За да отговори на този въпрос Тарейн акцентира върху личностния фактор, като 

основен  в  патогенезата  на  онкологичните  заболявания.Защитавайки  последователно 

личностния подход към болестта докторантката не игнорира, а оценява и изследва по-

достойнство  и  актуалния  социално-психологически  фон на  изява  на  заболяването  и 

значимите  травматични събития  от  живота  на  индивида.Анализът  на  разглежданите 

случаи засяга връзките на сливане, като се отделя внимание на опитите за запазване на 

фузионната  динамика  на  връзка  с  обекта  и  отричането  на  неговата  загуба  като  се 

прибягва до други обекти или заместващи фигури.

Ако се  вземе  чисто  външната  страна  на  осъществения  теоретичен  анализ  ,за 

неговата  научна  представителност  свидетелства  и  факта,  че  докторантката  се  е 

позовала  на  126  публикации  на  български  и  английски  език  ,  но  по-важна  е 

съдържателната  страна  на  анализа,  който  свидетелства  убедително,че  докторантката 

познава  проблема,  както  в  класическата  така  и  в  съвременната  психологическа 

литература.

Емпиричното  изследване  е  базирано  на  оформената  теоретична 

рамка.Хипотезите  и  задачите  на  изследваането  са  формулирани  с  тънък 



изследователски усет.Докторантката е използвала адекватни на поставените хипотези 

методики за  проучване  на  модела за  връзка  с  обекта  и  преживяванията  на  значима 

загуба  във  връзка  с  онкологичното  заболяване.При  така  формулираната   цел  това 

изследване  всъпва  встрани  от  все  по-налагащия  се  номотетичен  подход  на 

количествено  измерване,свързан  с  обезличавана  на  богатия  психологически  свят  на 

индивида и заема основателно алтернативната позиция на идеографизма и качествения 

метод, ставащ все по-популярен в областта на клиничната психология.Тарейн избира 

интервюто  и  ТАТ  за  методи  на  изследавенето  си,  което  и  позволява  да  извърши 

детайлен  анализ  на  индивидуалните  особености  на  изследванети  лица.Прави  силно 

впечетление  високия  професионализъм  и  компетентност  на  Тарейн  в  анализа  на 

резултатите  в  контекста  на  възгледите  на  автори  като  Лакан  и  Клайн,  аккто  и 

извеждането на изводи  на високо равнище на обобщеност.

Основният извод до който стига докторантката е ,че липсата на сливане с обекта, 

който  е  загубен  води  до  преживяване  на  загуба  на  част  от  Аз-а  и  респективно  на 

собственото тяло.В своите зеключения тя не спира дотук , а продължава към по-високо 

равнище  на  обобщеност,  заявявяйки  ,че  туморното   образование  е  опит  за 

възстановяване  на  загубата  на  обекта  в  полето  на  собственото  тяло.Всичко  това  ни 

отвежда към метафората на болестта, разгледана в изследването,свързана с идеята, че 

организмът приема туморното образование като свое,  вместо да го отхвърли.В този 

смисъл  заболяването  се  появява  за  да  разреши конфликт,  така  че  да  запази  психо-

телесното равновесие на индивида.Симптомът се превръща във вестител на нарушено 

равнивесие в нас и така става наш приятел, който ни казва истината.Тази идея Тарейн 

доразвива   чрез  тезата  за  символиката  на  болестта  или  органичния  симптом  като 

символ  на  послание  на  несъзнаваното.Веднага  следва  препоръката  за 

лечението:правилна психоаналитична интерпретация на последиците на болестта.

Внимателното  запознаване  с  дисертационния  труд  позволява  да  се  отделят 

следните приносни момента за развитието на клиничната психология:

1.Осъщественото изследване е успешен опит за утвърждаването на личностния подход 

в  областта  на  психосоматиката.Получените  резултати  и  направените  теоретични 

обобщения са български принос в развитието на тази област.

2.Получените резултати  могат да бъда използвани както в превенцията  и в тарапията, 

по отношение на преработване на травматичните  загуби,  преодоляване на страха  от 

серпарация и постигане на високо равндище на личностна диференциация.



Цялостното впечетление от дисертационния труд  е, че той е едно безупречно 

построено,логично  осъществено  задълбочено  психологическо  изследване  с  широка 

теоретична основа.

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на 

академичното жури по психология да присъдят на авторката на дисертационния труд-

Маргарита Тарейн-научната степен”доктор”

. 
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