Тази статия представя данни как травматичните преживявания се предават през
поколенията. Това са част от резултатите по проекта „Предоставяне и повишаване на
качеството на рехабилитационни услуги за второ поколение жертви на изтезания”.
Проектът е разработван и координиран от АСЕТ – Център за подпомагане на хора,
преживели изтезание.

ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТРАВМАТА
(Находки от фокус групите)
Веселка Христова
“Има нещо по-ужасно от видимата погнуса днес… Животът ми е бил
изпълнен със страх …. от зачеването, раждането, детството …
заключването, униженията, следването, работата … до днес...”(Е.Т.)

План на изложението
1. Въведение
2. Изследване във фокус групите
3. Комплексната травма у жертви на политическа репресия
4. Трайните отпечатъци от въздействието на комплексната травма
5. Извадки от споделеното във фокус групите – препратки към настоящият контекст в
България, поддържащ негативната секвенция в процеса на травматизиране
(секвенциална травма)
6. Терапевтични импликации за работа с жертви на политическо преследване и
репресии

ВЪВЕДЕНИЕ

Цел на проекта е да изучави въздействието на изтезанието (политическата
репресия) върху второто и третото поколение жертви, отчитайки културния,
политическия и социалния контекст.
Очаквани резултати:
 по-добро разбиране на комплексността на трансгенерационната динамика
на травмата и нейните психологически измерения;
 разбиране на нейното продължаващо скрито въздействие върху
обществото;
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 улесняване на рехабилитационните подходи към хората, преживели
политическо преследване.
След Втората световна война нуждата на близките и децата на
преживелите Холокоста от психологическа помощ и терапия стават очевидни за
специалистите, работещи с последиците от политическа репресия. След
средата на ХХ век други войни, въоръжени конфликти и организирано насилие
се случват на различни места по света. Тоталитарните и диктаторски режими
жестоко репресират някои от гражданите в такива държави. Това води до
психо-социални последствия както в пряко репресираните, така и в техните
близки и деца.
Редица рехабилитационни центрове по света имат опит с лечението на тези
последици. Този опит все още не е достатъчно международно споделен и
осмислен. Някои аспекти на рехабилитацията на пострадалите отразяват
спецификата на контекста, други са универсални – независими от
историческите, културните и социални особености.
Проектът обхваща четири компонента: 1) изследване във фокус групи в
няколко града от страната, съчетано с публични срещи с цел сенситизиране на
местните общности към темата за изтезанието и политическото преследване; 2)
групова психотерапия за жертви второ и следващо поколение – малки групи с
основен фокус рехабилитация, подкрепа, преодоляване социалната изолация,
споделяне и взаимопомощ; 3) работа с професионалните и академични
общности – доклади за ситуацията на второ и следващи поколения жертви на
преследване и изтезание в страната и подготовка на сборник от професионални
публикации за особеностите на травматизма и психосоциалната подкрепа за
тази категория хора; 4) международна научна конференция с участие на всички
партниращи организации.

Изследването във фокус групите е първата компонента от проекта. Негова цел
е изучаване на възприятията, преживелищния опит и разбирането на
участниците (второ и трето поколение жертви на комунистически репресии в
България) за социалните, психологичните и здравните последици на тези
събития в опит за идентифициране на специфичните нужди на тези хора за
терапия, психо-социална рехабилитация и подкрепа. Изследователският дизайн
следва подхода за кодифициране на теми от проведени глъбинни интервюта
във фокус групи, описан от Morgan (1993).
Пронизващата целия проект тема – продължаващото въздействие на
травмата – се оказа и основната тема, изведена от материала, събран от
груповите интервюта.
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Изложението се позовава и на находки от съвременните открития и
достижения на различни школи и течения, концептуализиращи травмата
като доказателства за обяснение същността на комплексната травма от
политическо преследване и репресии.
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ФОКУС ГРУПИТЕ
Фокус групите бяха първичния източник за събиране на информация.
Използвани бяха стратегиите, описани от Merton и Kendell (1946) като: методи
за обсъждане на историческия контекст в дълбочина в рамките на груповия
процес в няколко фази; съдържателен анализ и анализ на дискурса
(Morgan,1993); оценка на възприятията и разбиранията на участниците за
съвременния контекст и отношението му към преживелищния им опит на хора,
оцелели от събитията.
В сравнителния анализ са използвани и документални източници на Центъра за
подпомагане на хора преживели изтезание – АСЕТ (Макаринова, В., 2002) и
(Dimitrova, M., 2002).
Избраната методология е особено подходяща за този проект поради това, че
“…. е полезна, когато става въпрос да се изследва какво мислят участниците,
но е изключителна успешна да долови защо мислят по този начин
Morgan,1993).” Важни нейни характеристики са:
-

изслушване на участниците и учене от тях;

-

линия на комуникация, която може да се проследи в хода на развитие на
групата;

-

предимства: синергичен ефект на груповия сетинг, гъвкавост и възможност
за изследване в дълбочина, възможност за наблюдение и долавяне на важни
връзки и бегло загатнати теми, фини нюанси в поведението и емоциите на
участниците, свързани с конкретна тема и пр.

Ролята на фасилитатора, както посочват Stewart and Shamdasani (1990), е
изключително важна поради изискването за баланс между чувствителност и
емпатия с обективност и критично наблюдение. Всички фасилитатори в
проведените 3 групи имат или непосредствен (самите те преживели репресии)
или косвен (ангажирани в ролята на полагащи грижи за жертви) опит от
обстоятелствата, оказали влияние върху живота на участниците във фокус
групите.
Примерен списък с въпросите, използвани във фокус групите: (ACET
Report, 2009)
1. Какво си спомняте (преживявате, мислите, чувствате) от събитията и
условията, свързани с периода на изтезания (репресии)?
2. Какви бяха реакциите на Вашите баща/ майка/ братя и сестри/ близки
родственици?
3. Какви бяха/ са последиците за вас? Правите ли някаква връзка между
днешните събития и преживяното в миналото?
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4. Какво сте казали/ казвате на децата си за тези събития?
5. Какво е направено досега за тези последици (за Вас, родителите Ви, Вашите
деца)?
6. Как биха могли да бъдат адресирани тези последиците (за Вас, родителите
Ви, Вашите деца) според Вас? Кой е най-подходящият начин това да се
случи?
7. Какво смятате, че вече е направено в това отношение? Какво смятате, че
не е направено (и защо) за смекчаване на този товар?
8. Как оценявате капацитета това да се случи в бъдеще?
КОМПЛЕКСНАТА ТРАВМА У ЖЕРТВИ НА ПОЛИТИЧЕСКА РЕПРЕСИЯ
Терминологичното обособяване на различните видове жертви: индивидуални и
колективни; директни и индиректни; първо поколение и второ поколение;
различия, определяни по възраст и пол и др. в многобройните текстове за
последиците от насилствени конфликти служи като блед ориентир, когато
опитваме да конструираме адекватни подходи за повишаване качеството на
рехабилитационните услуги, но осветляват феноменологични разлики, които
имат терапевтични импликации.
По отношение на жертвите от второ поколение - обикновено се посочват две
категории: деца на жертви, починали от изтезанията и деца на оцелели жертви
на изтезание. При преките жертви най-често се наблюдават симптомите на т.н.
пост-травматично стресово разстройство (PTSD) с характерната триада
симптоми: “оживяване” на миналата травма (flashbacks); поведение на
избягване на ситуации напомнящи травмата с емоционална вцепененост;
повишен вигилитет, старт-рефлекс и свръх реакция на дразнители.
Много изследвания обаче показват, че освен тази триада у част от преживелите
екстремна травма се наблюдават и ред други симптоми като: дисоциации,
проблеми с вниманието, немотивирана агресия и слаб контрол над импулсите,
трудности в междуличностните отношения. Най-често описваните симптоми при
второто (и следващи) поколение жертви обхващат страх, депресия с висок
суициден риск, проблеми в социалните роли, проблеми в изграждането на
идентитета и планирането на бъдещето, ограничени социални контакти,
недоверчивост, злоупотреба с вещества.
Напоследък в травма – литературата се утвърждават термините:
Тип І травма, или пост-травматично стресово разстройство (PTSD), който не
обхваща целия спектър на травматичната патология - прост PTSD за
обозначаване на описаните по-горе симптоми на PTSD.
Тип ІІ или “Комплексна травма” – термин, предложен от д-р Judith Herman
(Herman, 1992) за обозначаване на целия спектър от допълнителни
разстройства, характерни предимно при причинено от хора (или организирано
насилие) травматизиране. Тези симптоми обхващат разстройства във
възприятието и оценката за себе си и другите, склонност към повтаряне на
модели, водещи до реактивиране на травмата, неспособност за регулиране на
афекта, трудности в интерперсоналните взаимоотношения. Уникалността на
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психологичното въздействие на комплексната травма не е в шока,
неочакваността, катастрофалния характер, остротата на травмата както е при
PTSD, а в способността й да оформя и изопачава начина, по който жертвата
мисли за себе си и възприема насилника.
DESNOS (Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified – разстройства на
екстремен стрес, неупоменати другояче) (вж. DSM – III R) - обозначава
спецификите на комплексната травма. Когато травмата е продължителна,
особено ако се е случила в ранна възраст и е от интерперсонално естество, тя
има сериозни последици върху психологичното функциониране.
DESNOS се използва за маркиране на проблеми, недоловени от PTSD и отразява
въздействието на травмата върху чувството за сигурност у жертвата. Този
термин обхваща разстроеното възприемане за собствена стойност,
неспособността за ангажиране в стабилни и доверителни взаимоотношения,
ограничената способност за регулиране на емоциите и смекчаване на болката.
Тази дистинкция между PTSD и DESNOS е особено важна, защото има
импликации за терапевтичната работа и рехабилитацията на жертвите. Една
съществена разлика между, например, DESNOS в резултат на изтезание и
политическа репресия и PTSD като реакция на природен катаклизъм е
вредното влияние на продължаващата травма върху множество мозъчни
структури, особено у развиващия се мозък.
В пространния си редакционен труд “Травма и модерен тероризъм” Brian
Trappler (2008) предлага интригуваща теория за обгрижващата фигура
(caretaker role). В нея той отива отвъд ролята на жертвата и посочва провала
на обгрижващите фигури да предоставят пространство и условия за
ограничаване системните терористични атаки върху невинни граждани. В тази
връзка ролята на обгрижващата фигура (майка, родител, лекар, съветник,
терапевт, кмет, държавна институция и пр.) е от изключително значение.
Според експерти по комплексна травма способността ни да развиваме
отношения на сигурна привързаност през детството ни позволява да служим
като сигурен пристан за нашите деца, а също така ни овластява и ни дава сили
да лекуваме другите. Способността ни да бъдем грижовни и да
изпълняваме тази функция към себе си, както и към другите
(посредством емпатично свързване), изисква да притежаваме добро
умение за регулация на афекта, добро себепознание и способност за
вземане на решения, изправени лице в лице със стреса/ травмиращата
ситуация/ събитие. Жертвите на травматични преживявания изпитват найголеми затруднения именно в тези области, които (както вече посочихме погоре) не се долавят от PTSD скалите, а само от DESNOS скалите. Тези именно
дефицити у жертвите първо поколение (лишени и неспособни в ситуация на
екстремен стрес да полагат адекватни грижи – както към себе си, така и към
близките) биват предавани през поколенията.
Онзи, който бива обгрижван от лице, само по себе си травмирано, няма друг
избор освен да стои в зависимост от това лице, т.е. от самия източник на
травмата. Този тип взаимоотношение се илюстрира ясно и е особено характерен
при деца жертви на насилие и има своите невробиологични, неврохимични и
неврофизиологични корелати. Освен това може да се използва като
обяснителен модел за разбиране на още по-комплексната травма, характерна
за изтезанията при политическо преследване и репресия.
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Секвенциалната травма (травма, която се случва като поредица или цикли от
травми) - термин предложен от H. Keilson (1992) в изследователски проект с
проследяване съдбата на еврейски деца сираци по време на Холокоста в
Холандия - представлява една от най-обхватните концептуални рамки за
обозначаване на травмата от политическо преследване, репресия и
военновременни конфликти. Радикална промяна в разбирането за травмата,
изхождаща от определението на Keilson, е отместването на акцента от травмата
сама по себе си (ситуацията на травма) към процеса на травмиране, от
събитието, довело до конкретни последици към променящата се ситуация на
взаимодействие. Ключовият извод е, че не става въпрос за “пост-травма”, а за
продължаващ травматичен процес. Едно от важните предимства на тази
концепция е, че лесната й приложимост към различен културен и политически
контекст. И за разлика от PTSD не дефинира един фиксиран набор от симптоми
и ситуации, но ни подканва да погледнем по-отблизо върху специфичния
исторически процес и позволява количеството и качеството на травматичните
секвенции да бъде различно в различен контекст. Една примерна секвенция,
която изглежда е релевантна в целия свят, е промяната от военновременни
действия с преследване към периода, който следва. В много случаи този
“следващ” период е различен за различни народи/ региони/ въвлечени в
конфликта страни, а различията носят специфичен травматичен потенциал.
Определението екстремна травматизация - предложено от David Becker
(2003) за събитията в Чили - поставя акцента върху колективните аспекти на
травмата. “Екстремната травматизация е индивидуален и колективен процес,
който се отнася към и е обусловен от определен социален контекст; процес,
който е белязан от неговата интензивност, изключително голяма
продължителност и взаимозависимост между социалните и психологичните
измерения. Тя надхвърля капацитета на индивида и социалните структури да
реагират адекватно на този процес. Целта му е разрушаването на индивида и
обезсмисляне на чувството му за принадлежност към обществото и социалните
му роли. Екстремната травматизация се характеризира с наличие на силови
структури вътре в обществото, основани на елиминиране на едни части от това
общество от други негови части. Процесът на екстремното травмиране не е
ограничен във времето и се развива секвенциално (в цикли).
Концептуалната рамка, подходяща за нашето изследване съчетава от една
страна потребността да се намерят най-адекватните подходи към
индивидуалните измерения на травмата, а от друга - да не се неглижират
колективните аспекти на травмата - самото общество.
В обобщение - базисната рамка, с която е потребно да се съобразяваме, ако
искаме да работим с последиците на травмата от организирано насилие –
изтезания и политическа репресия, съдържа няколко компонента:
(a) травмата включва идеята за разкъсване, руптура, структурен срив;
(b) травмата може да се дефинира и разбере единствено в специфичния за нея
контекст на възникване и развитие;
(c) травмата е процес, който се развива в поредица от цикли;
(d) травмата съдържа индивидуални (интрапсихични) и колективни (макросоциални) измерения, които са взаимно преплетени.
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ТРАЙНИТЕ ОТПЕЧАТЪЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОМПЛЕКСНАТА ТРАВМА
Donald Kalsched (1996) използва Юнгианския модел за обясняване на найразрушителните находки в литературата за травмата. Две от най-смущаващите
наблюдения относно последиците от комплексната травма са, че:
 травмираната психика на жертвата започва да травмира сама себе си –
травмата не свършва с прекъсване на външната заплаха, а продължава да се
възпроизвежда във вътрешния свят на жертвата;
 жертвата непрекъснато се озовава (обратно на всяко очакване) в житейски
ситуации, които я травмират повторно; процес на самосаботиране;
въвличане във взаимоотношения улесняващи поддържането на репетитивен
модел на малтретиране (напр. при деца с разстройство на привързаността).
При комплексната травма жертвата се преживява затворник на травматичните
страхове и спомени. Част от тях никога не отмират и потърпевшият остава
вечен пленник на съкрушителния страх, оставил траен отпечатък върху него.
Такива травматични спомени могат да се реактивират и от най-слаб сигнал.
Например, годишнина от събитието може да послужи като пусков механизъм за
преизживяване на оригиналната травма (flashback).
Възстановените жертви преработват спомена по начин, организиран в
кохерентна картина – абстрактна, представителна, хронологично подредена.
Когато оздравителния процес не се случи - жертвата остава в плен на силно
емоционално наситени фрагменти, картини, телесни усещания. Интрузия в
съзнанието на застрашителни паметови фрагменти - flashback – емоционално
наситено преизживяване на оригиналната травма с целия й сензорен спектър;
невъзможност за преживяване радостта и сигурността на настоящия момент;
заключване в състояние на вечен ужас, ранимост, подвластност на негативни
емоции; времето е спряло, замряло в мига на травматичното събитие.
За жертвите на екстремна/ комплексна травма симптомите на PTSD или
DESNOS са по-трайни поради процес наречен “неврологично очувствяване”
(kindling effect), при който те поддържат хомеостазата на по-високо базисно
ниво на възбудимост. Сигналите за опасност биват разчитани по-силно,
отколкото реалната им тежест. И макар изградено със защитна цел, това
състояние на хронично опасение изчерпва и пресушава тяхната емоционалност
и ги лишава от възможността да се ангажират креативно в нещата, които
вършат.
Жертвите на екстремна травма имат проблеми в регулацията на афекта, трудно
им е да присъстват в настоящия момент. Възможно е да възприемат чуждите
проекции за истина – техните интерперсонални схеми биват изопачени от
“негативни интроекции” и нерядко се оказват в плен на схемата от убеждения
на интернализирания тиранин в себе си. Тези архетипни персекуторни агенти,
наречени от Юнг “Participation Mystique”, могат да станат фокус на налудна
система, в която жертвата се убеждава, че е изцяло отговорна и напълно
заслужила своето нещастие. Уникалността на психологичните ефекти на
комплексната травма идва именно от способността й да формира (и изопачава)
мисловните схеми на жертвата и начина, по който тя възприема себе си и
насилника. (Подобно на малтретираното дете, което смята, че е “лошо” то, а не
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насилникът). Тази продължаваща травма създава всепроникващо чувство за
терор и безпомощност у жертвата.
В обобщение – травматичният отпечатък върху жертвите на екстремно насилие
е изключително траен. Потенциалният опустошаващ ефект на травмата е
огромен:
 разрушава и изопачава мисловните схеми, начина на възприятие на света;
 нарушава когнитивното равновесие: част от фундаменталните позитивни
когнитивни схеми - особено ако травмата настъпи в ранна възраст, както е
при второ и трето поколение жертви на политическа репресия, които я
унаследяват от претърпелите изтезания родители – или въобще не се
развиват, или биват изопачени;
 нарушава биологичните регулаторни системи - толкова мощна реакция на
“борба или бягство”, че тя пробива равновесието на регулаторните системи
на мозъка;
Уместно е да се направи сравнение на еволюционното предимство, което
осигурява адекватния отговор на индивида спрямо застрашаваща ситуация с
връщане към изходно ниво от една страна, срещу – от друга страна с хронична опасност и стрес (екстремна травма), при които е налице хронично
активиране на регулаторните системи с вредни последици: променена
мозъчната химия, физиология, структура. Излагането на хроничен,
опустошаващ стрес води до промяна в неврофизиологията с постоянна
готовност за моментална реакция на заплаха, което се постига чрез
своеобразна частична декортикация – изключване на част от кората на главния
мозък; размиване на преценката за реална и въображаема заплаха; нарушена
способност за контрол на емоциите и поведението; от тук произтичат и
нарушенията във възприятието за себе си и проблемите в интерперсоналните
взаимоотношения.
ИЗВАДКИ ОТ СПОДЕЛЕНОТО ВЪВ ФОКУС ГРУПИТЕ – ПРЕПРАТКИ КЪМ
НАСТОЯЩИЯТ КОНТЕКСТ В БЪЛГАРИЯ, ПОДДЪРЖАЩ НЕГАТИВНАТА СЕКВЕНЦИЯ
В ПРОЦЕСА НА ТРАВМАТИЗИРАНЕ (СЕКВЕНЦИАЛНА ТРАВМА)
По-надолу са подбрани поредица от цитати от участници във фокус групите –
отговори на зададените от модераторите въпроси по време на груповото
интервю. Взели сме информираното съгласие на участниците да направим
аудио-запис на груповите сесии и да можем да използваме споделеното от тях
с изследователска цел. Данните са деидентифицирани според изискванията на
етичните правила. Както вече споменахме – изследователската цел бе насочена
към идентифициране на специфични нужди за терапия, психо-социална
рехабилитация и подкрепа за второ и следващи поколения жертви на
комунистическа репресия в България.
Изследователския дизайн на фокус групите включваше един допълнителен
компонент в методологичния набор – сравнение на темите, резултат от работата
на 3-те фокус групи с темите, обсъждани от участниците във фокус група от
едно предишно крос-културално изследване в България (2003-2006г).
Участниците в това изследване имаха сродни характеристики – смесена група
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от първо, второ и трето поколение жертви на репресии от комунистическия
режим.
Много, много… всичко това, което съм го изживяла от този шмайзер … и въобще
много често го изживявам тоя кошмар...и когато някой като звънне било по телефона
или вкъщи, аз се стряскам... все си представям ония четири младежи с шмайзерите...
на лицето им се беше изписала престъпността, омразата...
Това е обща реакция на репресираните – да се преместят в по-голям град,
например в София, където се губят дирите им, ето виждате човек, който знае три
езика... работи …. но ….
Искам да може да се говори, младите да говорят и да чуват за тия неща.... ... ако
има повече добри хора да се срещнат... да говорят... да говорят...
Тя всъщност е постъпила най-умно от всички ни като е водела дневник....защото
паметта е несъвършена … е такива за ... за двата телефона – досега не го бях чувал...
то е поразяващ, като начин на мислене е поразяващ... те че не знаят фашист на
квадрат какво е ... но факта, че щом имаш два телефона... и тъкмо в тези детайли - в
тях е силата... защото, нали общото все пак от историята се знае донякъде...но ей тия
детайли са поразяващи...
Направо дърво без корен...да иде на ….18 години да се върне обратно тука, тука
вече на практика няма нищо от това което преди, нито терапия, как... точно дърво без
корен... а при тая … шпиони … ти да минеш границата с Турция да дойдеш тука, уж сам
никой няма да повярва и затова ... защото те са били твърдо убедени, че той е пратен
тук като шпионин... беше ми подхвърлила, че .... майка ми нещо ми беше подхвърлила,
че те са го карали баща ми да става шпионин, да се върне обратно тук... обаче той
категорично отказал, той казал, че не може да се занимава с такива... и
Това [те - децата] не могат да го разберат, какво е било… и това, че ние си
говорим, то на тях...си говоря всичко… и това, че някога не се е говорило и че е
трябвало да се премълчават много неща ….
По същия начин, по който не могат да разберат… Не могат да го разберат, да…
И така постепенно това се забравя… Това да им обясняваш, че за да идеш в чужбина, да
напишеш молбата, партийния секретар, па … - председателя, па шефа на катедрата…
това за тях са … ако не измислици, то история, далечно минало, което никога вече…
... плюс това всеки не може да тръгне, има хора, които имат някакво
достойнство... как ще отидеш там и …. попаднеш някъде и попаднеш на точното място
и в точното време си все едно някакъв просяк, някаква измет, нали, ако не можеш да
бъдеш оценен все едно си някакъв парцал... и каква е файдата от тая цялата история,
като може тука всички нормално да си живеят като бели хора, нормални и т.н...
Моите преживявания са толкова страшни и много, че ... Баща ми е убит още на 5
ноември...беше военен те посмъртно го осъдиха от Народния Съд ... всичко му вземаха,
всичките имоти му вземаха... мене ме арестуваха в училище, майка ми от работа... и да
ви кажа че до този момент всички много приятели, които имахме се отбиваха в първата
пряка и вход ... заминахме с един куфар, една папка и моята ученическа чанта за
Шумен... майка ми е от Шумен ... и там още повече ми се натовари досието, защото на
вратата ни пишеше „Народен враг”... дядо ми е бил кмет на Шумен, а неговият брат е
бил министър... от
В моето семейство много късно майка ми и баща ми... аз много късно научих за
тази леля и за този дядо много късно те казаха и с голяма трудност и определено след
89-та година... а това, което аз помня и сега връщайки назад опитвам да си обясня, че
по някакъв начин е свързано... така големият ужас да не кажеш някъде нещо,
подслушване... и си спомням баща
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Значи аз ...казвам за страха... на мен ми направи впечатление, че хората... не
знам как е било с други, но като че ли близките изпитват повече страх, отколкото
хората които са вътре в затвора... поне това се разиграваше в моя случай... има един
момент, че когато човек е в самата ситуация той няма повече какво да губи и за него тя
е ясна – отсреща стои някакъв следовател, който го лъже... той лъже... той казва ти си
виновен за какво си размахва някакви наказателни .. и надзиратели и има моменти на
спокойствие, защото не могат 24 часа постоянно да се занимават с теб ... но близките
са изтормозени, аз помня баща ми, който идваше в Стара Загора как ставаше прав от
това, че влизаше някакъв старшина... този по-притеснени близките, отколкото аз съм
притеснен... неизвестност….. защото няма да те разберат... разбира се аз гледам
възрастните хора Николапетковистите как се изгубиха...
… няма в обществото в момента не се говори... ние виждаме, че тези хора са
отново в медиите Божидар Димитров и прочие... и мисля, че трябва много сериозни
неща да се вършат... защото ето сина ми, той някак си ме възприема като един
позитивен пример, той счита че съм бил свестен човек, т.е гордее се с мен, но това е в
една среда, в която това не е... нали очевидно няма осъждане на хората, които са били
жертви в момента... поне това го няма, но малко се прави, за да се разбере какво е
било... например учителката му по история, аз бих искал той това да го научи от
учителката си по история или по свят и личност...ходя на родителски срещи… те
очевидно тази тема не присъства... и беше интересно, че една германка, той учи в
немска гимназия, г-жа Грубер им беше дала да напишат какво знаят за Държавна
сигурност, съвсем директно….
но има и нещо друго, има и професии, които са по-близки до едно такова... има
професии журналисти, историци, учители... хора, които даже може изобщо да нямат
такава биография в семейството си, но разбирайки професионалната си роля могат да
се заинтересуват, да работят... да служат за предаване на паметта...
В този смисъл аз също познавам хора, които са били репресирани, техни
близки... какво да ви кажа... общо взето те се маргинализираха... другата, според мене
най-будната част избяга, аз също щях да избягам, имал съм,… но просто понеже знаех,
че брат ми,… имам по-голям брат от мене... и на него му правиха страхотни спънки...
много голяма част от тези хора, действително наследниците на репресираните за мене
неадекватно, имаха неадекватно отношение към историята на техните близки...
Да. Четох един... условията за един конкурс на Европейския Съюз... тъй като аз
си вадя хляба от такива програми... аз исках да избягам от темата за Държавна
Сигурност, в началото на 90-те години аз мислех, че нещата вече са тръгнали и те
просто се срутиха, нали... оказа се, че това не е така, че те постепенно се връщат, тези
хора, отново заемат позициите и сега си мисля, че това без усилия няма да се... трябва
работа за това нещо, аз самия не че толкова, чак толкова ми се занимава с темата, но
си казвам няма да я оставям, ще отделям време за това нещо, защото съм длъжен и
защото това е нещо добро за обществото ….
Като дете … на 11 години …. Баща ми - последен с несменено име. Аз излязох с
него … че може да стане нещо лошо…. Кой ще ти храни децата ако не отидеш? Като
дете ме беше страх --- че ще остана без брат, без родител …. Той се върна … и
попитахме Кой е / Как се казва?
Бяхме две съседни села – едното българи, партизани … другото турско …. След
това на втората седмица знаех правилата - да не говоря пред тях; колко сме понизши, слаби….
Като ни пуснаха (след една седмица) на училище … Първото нещо, което питат:
“Как се казваш?” … Ето, сега сме … едни от тях … с българско име! ….
За децата …. Опасявам се да им кажа ли това, онова …. Или не! Да не вземат те
и него да комплексират …… [… казват] гарантирам, той [детето] ще има същите
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проблеми като тебе … Мен ме е страх и … без да искам, правя страхливо детето ми ….
“Мамо, никой не иска да играе с мен”. … И аз си мисля, защото е турчин …

Поразяваща е приликата в крайните резултати и изводи с цитирания по-горе
проект, проведен в България през 2002-2006 г. - Image-Based Research in
Mental Health Promotion (Crouch, Christova, Swan, 2007). При него участниците
във фокус групата бяха също жертви на комунистическите репресии – първо,
второ и следващи поколения. По същество това бе крос-културално изследване,
в което се третираха проблемите на промоция на психично здраве в две страни
- Камбоджа и България – в контекст на конфликтен период от развитието им: в
случая с Камбоджа - оцеляването от геноцида между 1975–1979 година. В
случая с България - периода 1939–1959 година - оцеляването от травмата на
Втората световна война и травмата от ранните етапи на комунистическите
репресии. Компонентата от Камбоджа изследваше приноса на визуалната
култура към разбиране на процеса на откриване смисли в архивни
фотографски изображения от периода непосредствено след геноцида.
Българският компонент приложи подхода при група от хора преминали през
т.н. трудови (концентрационни) комунистически лагери, техните деца и децата
на техните деца.
За модераторите не беше изненада повторението на основната тема в двете
изследвания – страхът (Crouch, Christova, Swan, 2007). В референтното
изследване това беше “съкрушителният страх от живот в една система, в която
правилата са неизговорени и забраненото трябва да се долавя интуитивно.” В
настоящото изследване той носи белезите на носителя (спусъка), който
актуализира миналия травматичен опит и поддържа порочния кръг на
възпроизвеждане на травмата.
В разказите на участниците се преплитат още много теми - тайната и
“болестта” на мълчанието, затварянето, изолацията и несподелянето;
почтеността и вината; двойните стандарти и предаването на ценностите на
децата; лъжата и подмяната на истината; пренаписването и интегрирането на
личната история и намиране на смисъла; отговорността пред следващите
поколения; печал, отвращение и погубени надежди; изплуването на кошмарите
от миналото; отвращението от комунистическата система на терор, липса на
хуманност и незачитане на човешките ценности.
Системната употреба на смъртен страх от страна на бившите комунистически
управници като основа за контрол над населението продължава да бъде
огромна бариера за оцелелите и до днес. Не случайно това е темата, която
заема най-голямо място в разказите на участниците във фокус групите.
Независимо, че “комунизмът” не е реалната политическа сила, многобройните
му метаморфози и присъствие днес под формата на олигархично-кланови
структури с решаващо значение за политическото, социалното и
икономическото функциониране на страната е спусъкът, който поддържа
тревожността и преживяването на страх у оцелелите и жертвите с комплексна
травма. Културата на терор и насилие от близкото тоталитарно минало започва
да оживява в днешните превъплъщения и погнусата от нея поддържа процеса
на ретравматизация. Една част от оцелелите (особено малкото останали вече от
първото поколение жертви) продължават да изпитват страх, че самият акт на
разказване за преживените мъчения ще причини вреда на семействата им.
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В травма литературата много се коментира връзка между преживения в
миналото терор и ужас и актуализирането му в цикъла на ре-травматизиране
при екстремната травма. В разказите на българските участници във фокус
групите както в референтното изследване, посочено по-горе (Христова и Крауч,
2004), така и в настоящото присъстват доказателства за обилие от симптоми,
характерни за пост-травматичното стресово разстройство. В съвременния
контекст на преход от тоталитарно към демократично устройство голяма част от
тези симптоми оживяват като ре-травма, а психологичните механизми на
отричане и незавършена работа по загубите са особено силни.
Постоянният страх от насилие, несигурността по отношение бъдещите
перспективи, разрушаването на нормалното социално функциониране,
политическата нестабилност са основните градивни блокове на екстремната
травма (DESNOS). И макар официално да функционираме в демократично
общество, за хората с комплексна травма, поради дефицити и проблеми в
редица сфери, имащи отношение към цялостния процес на рехабилитация,
социално признание и терапия – практически не са създадени условията за
психологическо преработване на травмата и за смекчаване на
неврофизиологичните последици от нея.
За да обобщим накратко част от припокриващите се резултатите от сегашното
изследване и референтното от 2002 –2006 г. трябва да се позовем на четири
основни области и дефицити в настоящия контекст в България: (Христова,
Крауч, Владимирова 2003):
 в медицински аспект – не се разпознава (не се диагностицира) пост–
травматичното стресово разстройство като цяло и в частност; още по-малко
се отчитат фините дистинкции между PTSD и DESNOS;
 в психологичен аспект – не се отчита ролята на емоционалния живот и
последиците от психологичния срив;
 в социално-правен и културен аспект – натъкваме се на неприемаща среда и
дефицит на нагласи за работа с последиците;
 и в политически аспект – все още непроведения по същество публичен дебат
върху тоталитарното наследство и репресии.
Практически, в настоящия контекст страдат не само преките жертви и техните
наследници, а е засегнато цялото общество. И както посочва Søren Buus Jensen
(Jensen, 1998), разбирането, превенцията и оздравителния ефект, свързани със
събития, включващи държавен тероризъм, минават през признаване
движението за човешки права и зачитане на извършеното насилие върху
жертвите като условие за развиване на общественото психично здраве. Не е
възможна адекватна политика насочена към здравето на жертвите на бившия
репресивен режим у нас на фона на социално-икономическата криза,
включително кризата в здравеопазването, белязана от инерция, липса на
отчетност, липса на морална позиция и отговорност. Така травмата присъства и
се възпроизвежда – децата на репресираните наследяват белезите и ги
предават на своите деца и кръговратът продължава.

12

ТЕРАПЕВТИЧНИ ИМПЛИКАЦИИ ЗА РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ПОЛИТИЧЕСКО
ПРЕСЛЕДВАНЕ И РЕПРЕСИИ
Какво означава да си жертва на политическо преследване и репресии и
възможно ли е да бъдат разбрани тези чувства? Как се отнасяме към екстремно
травмирано лице или група? Коя е основната цел при лечение на екстремно
травмиран човек?
Мислейки за травмата е важно да си даваме сметка, че:
 травмата означава чувство за смърт, за екстремен ужас;
 последиците от травмата са фрагментация на преживяванията и на
представата за себе си;
 за преодоляването й е необходимо интерперсонално пространство
(връзка; възможност за символизация вместо преживяване с
преповтаряне на ужаса).

Психичното здраве на жертвите
Връзката между екстремното организирано насилие и повишената психична
болестност е широко обсъждана в литературата. (Becker, 2003; Sim и сътр.,
2003; Salama и сътр., 2000; Deahl и сътр., 1994). В изследване върху посттравматичното стресово разстройство (PTSD) сред членове на Съюза на
репресираните в България, Tomov и Guentchev (1993) установяват, че
психиатричната болестност е 62% или два пъти по-голяма в сравнение с тази
сред пациентите на поликлиниките в София (Guentchev и Tomov, 1990).
Очевидно е също така, че репресиите, преживени от затворниците и
задържаните в концентрационни лагери, могат да окажат въздействие върху
психичното здраве на техните деца (Langer, 1991; Epstein, 1979). В България
средната възраст на първото поколение жертви на концентрационните лагери
приближава осемдесет години. Техните деца приближават възрастта на късната
зрелост. Няма налице почти никакви научни данни за психичната болестност
сред тази специфична група второ поколение.
Както отбелязахме по-горе данните сочат, че травмата на родителите може да
окаже въздействие върху психичното благосъстояние на децата им.
Интервенциите в областта на промоция на психично здраве ще бъдат от полза
за тази група хора, ако помогнат за прокарване на мост между поколенията.
Христова и Крауч ( 2005) коментират, че такива изследвания предлагат
стратегическите подходи за промоция на психично здраве сред тези жертви и
децата им, а също и че трябва да се основават на укрепване на индивидуалния,
семейния и общностния капацитет за разказване на историите и за осмисляне
на значението им.

Феноменологичните разлики между PTSD и DESNOS - терапевтични
импликации.
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 при PTSD - фокус върху разрушителното въздействие на травматичния
опит; жертвата да може успешно да преработи травматичното събитие;
 при DESNOS фокус върху другите проблеми – дисоциациите,
емоционалната регулация, системата от убеждения, интерперсоналните
взаимоотношения.
Преди да преминат към какъвто и да е вид интервенция, специалистите,
работещи с хора преживели екстремна травма, е потребно да започнат процес,
който да позволи на жертвата отново да повярва, че светът е сигурно място.
Емпатичната връзка, създадена рано в процеса на взаимодействие, може да е
първото градивно блокче, което да замени преживяването за хаос, несигурност
и опасност с чувство за ред и предвидимост. Микрокосмосът на сигурност в
терапевтичната връзка обаче, може да бъде ефективен единствено, ако е
подкрепен от сигурна социална инфраструктура или “удържаща среда”. В
случаите, когато става въпрос за лекуване на травми от политическа репресия,
правителствата са част от (и трябва да поемат своята дял от) функцията на
полагащия грижи.
Психосоциалната работа при жертви на политическа репресия и
преследване:
 съобразяване с индивида и неговата история, както и със социалния
контекст и икономическата реалност, в която е поставен.
 да се изведе като приоритет осигуряването на институционално
пространство, в което да е възможен анализ на тоталитарното минало.
 да се осигури провеждане на този дълго очакван публичен дебат, който да
бъде положен върху автентична информация. Както предлага Greenglass
(2003), общностните и социалните структури за такъв вид подкрепа, могат
да станат най-ефективното средство за промоция на по-добро психично
здраве за жертвите на екстремно организирано насилие и за техните деца.
За проекта:
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия (DDH/2006/118-202),
като партньори на АСЕТ са Албанския рехабилитационен център за жертви на травма и изтезание
(ARCT), Аржентинския екип за психосоциална работа и изследване (EATIP), Холандския
психотерапевтичен център за жертви на изтезание и други форми на организирано насилие
(Centrum 45) и Травма център за жертви на насилие и изтезание (TCSVT) в Южна Африка.
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