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СОМАТИЧНИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НА ВРЪЗКАТА С ОБЕКТА 
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Статията цели накратко да представи някои възгледи за формирането на телесните 

симптоми и избора на орган в психосоматичния процес от гледна точка на основните 
психоаналитични теоретични инструменти като нагон, обект, фиксация, регресия и др. 
Засяга се въпросът за това как в хода на историята и развититето на индивида 
определени телесни функции и усещания се превръщат във вътрешни репрезентации на 
конфликти и връзки с обекти, които посредством мнестичните следи и оформянето на 
представите могат да бъдат пренесени от нивото на телесните перцепции към висшите 
когнитивни нива. Така стабилизирани, на един следващ етап, тези телесни 
репрезентации биха могли да символизират психичните конфликти и да представляват 
съответните обекти, превръщайки се по този начин в изходни точки на болестния 
процес.   
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SOMATIC REPRESENTATIONS OF THE OBJECT RELATION 
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This paper aims to briefly present some concepts on the formation of the physical 

symptoms and the choice of organ in the psychosomatic process from the point of view of the 
main psychoanalytic theoretical instruments such as drive, object, fixation, regression, etc. 
The question of how, in the course of history and human development, specific physical 
functions and sensations are transformed into internal representations of conflicts and object 
relations, which by the mnestic traces and concept formation can be transferred from the level 
of physical perceptions to the higher cognitive levels, has been studied. Thus stabilized, on a 
next stage, these physical representations could symbolize the psychic conflicts and represent 
the respective objects, thus becoming starting points of the disease process.   
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За психоаналитичния възглед връзката с обекта представлява вътрешнопсихичен 
феномен в много по-голяма степен, отколкото реален външен факт. Въпреки че се 
разглежда като преимуществено душевен процес, сложната динамика на изграждането 
на обектите в психичното на индивида има и също толкова значими телесни 
предпоставки. 

Психосоматичната идея, разглеждаща телесната болест не като случайно, а 
целесъобразно от гледна точка на интегритета на организма явление, неизбежно 
достига до въпроса как несъзнаваното избира определени места в тялото за прицелни 
точки на своята болестотворна дейност. Според Groddeck „смисълът на заболяването 
трябва да има нещо общо с функцията на главния засегнат орган” [1, 167]. По какви 
пътища, обаче, е възможен този превод на актуалния психичен конфликт на езика на 
органите и функционалните системи? Ако това наистина е един прецизен несъзнаван 
избор, то как той е обусловен?  

В психоаналитичната психосоматика концептите изтласкване, нагон, фиксация, 
регресия и дезорганизация са основни теоретични инструменти за обяснението на 
формирането на телесните симптоми [2, 699]. 

Граничното понятие между душевното и соматичното, според Freud, е нагонът. За 
него той представлява „психична репрезентация на дразнителите, които произхождат 
от вътрешността на тялото и достигат душата, мярка за работата, която се изисква от 
душата вследствие на нейната свързаност с телесното” [3, 42]. Източникът на нагона, 
според него, представлява „онзи соматичен процес в даден орган или част от тялото, 
чието дразнение е представено в душевния живот чрез нагона” [3, 43]. 

Във връзка с нагона Freud обръща внимание на неговите възможни „закотвяния” – 
местата, „зовящи” регресията и мобилизиращи принудата към повторение [4, 269]. 

Freud определя фиксацията като „[т]ясното обвързване на нагона с един обект [...] 
Често тя се осъществява в много ранни периоди в развитието на нагона и слага край на 
неговата подвижност, като силно се съпротивлява на откъсването му от обекта” [3, 43]. 
Freud свързва фиксацията с първичното изтласкване – първата фаза на изтласкването, 
при която на психичната репрезентация на нагона бива отказано включване в 
съзнанието. „По този начин, пише той, се извършва фиксация; оттук нататък 
въпросната репрезентация остава непроменена, а нагонът – свързан с нея” [3, 59]. 
Нагонната репрезентация остава скрита за съзнанието и при хистерията се конвертира в 
заместващо образувание под формата на соматична инервация. Нещо повече – 
„свръхинервираното място се оказва част от самата изтласкана нагонна репрезентация, 
която сякаш чрез сгъстяване е привлякла върху себе си целия енергиен пълнеж” [3, 65]. 
Тук се добавя и регресията. 

В теоретичната концепция на Pierre Marty, феноменът фиксация е в основата на 
патологичните прояви и е свързан с регресията, чието ядро съставлява. За разлика от 
класическото разбиране на психоанализата за фиксацията като привързването на 
регресията към една първоначална точка, във възгледа на Marty този процес е обърнат. 
Според него е необходима регресия, за да се формира една фиксация. По този начин 
регресията, мобилизираща функционалния принцип на повторението, конституира 
фиксациите. Marty счита, че когато поради травматични обстоятелства или други 
външни фактори, субектът е неспособен да постигне равновесие посредством някакво 
регресивно движение, соматичният апарат, който еволютивно предхожда психичния, 
понася последствията – регресивното движение продължава от изчерпаната психична, 
към соматична патология. Според него фактът, че една телесна регресия може да 
представлява продължение, завършек или заместител на психичната регресия е 
клинично установен [5, 161-163]. 
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Според Potamianou характерните белези, отпечатъци на едно функционално ниво – 
соматичните фиксации – без съмнение предшестват менталните. Феноменът фиксация-
регресия оказва влияние както върху тялото, така и върху поведението и психичната 
организация на индивида. Тези фиксации регулират външните влияния върху 
индивида, връзките му с обекта и най-вече с първичния обект – майката [5, 156]. Тя се 
позовава на Marty, според който обобщаването на данните по въпроса за фиксацията би 
могло да доведе до значително познание за психосоматичната организация на човека. 
Тази позиция, според Potamianou поставя два важни въпроса: 1.) този за основите, 
предшестващи фиксацията и 2.) въпросът за регресивния континуум от менталното към 
соматичното и това дали соматичните фиксации могат да бъдат разглеждани като 
еквиваленти на мнестичните следи, ангажиращи най-примитивните аспекти на 
телесните и сензориални елементи, както предлага Alain Fine (2001). Тя пише: 
„Сигурно е, че след раждането, всичко, което идва отвън, както и отвътре – усещания и 
перцепции – оставя следи, които могат да се фиксират в базовите единици на паметта” 
[5, 157]. Тя предлага да се използва терминът „завързване” („liage”) вместо фиксация, за 
да се разграничи референцията към телесното от тази към менталното [5, 157]. 

Potamianou проследява траекторията на соматичните фиксации до ембрионалното 
развитите. Ембрионът демонстрира силна чувствителност – по-голямата част от 
сензорните системи функционират пренатално, преди да са добили своята структурна 
зрялост и плодът е изложен на множество постъпващи сензорни сигнали. Тъй като 
реактивността присъства, „повторението на различни стимулации, идващи отвън [...] 
има за следствие функционални изменения в органичните системи. Тези изменения се 
стабилизират чрез броя на повторенията, съставлявайки по този начин маркиранията” 
[5, 159]. Според Potamianou първите органични следи формират притегателни точки, 
които благоприятстват формирането на ядрата, предшестващи соматичните фиксации. 
Соматичните фиксации сами по себе си не включват психичните пътища, но ако по-
късно нагоните ги обхванат, „те могат да бъдат уловени в мрежите на представите” [5, 
159].  

Felix Deutsch твърди, че конверзивните симптоми имат различни сензорни 
отключващи механизми и че „телесните усещания са репрезентации на 
взаимоотношения с обекти от миналото и настоящето” [6, 466]. Според този автор 
всеки индивид развива свой специфичен телесен образ, който се появява от 
„строителните камъни на първичните и вторични процеси”. Инкрустации на образи и 
символи на родителските фигури и други обекти са създадени и интернализирани 
посредством сензорните перцепции на индивида. „Образите на тези фигури, пише 
Deutsch, са латентни в телесните органи и физиологичните функции и се съживяват 
чрез сензорни стимули, дотолкова доколкото всяка връзка с обект има свой 
кореспондиращ сензорен сигнал” [6, 479]. На базата на тези свои твърдения Deutsch 
създава т.нар. асоциативна анамнеза, чрез която успява посредством сензорния сигнал 
да достигне до ранните спомени, „тъй като сензорните впечатления принадлежат на 
първите източници на психично развитие. Те са усещанията от този пред-Азов период, 
преди силните защити да са развити” [6, 479]. Така сензорните стимули представляват 
директен път към несъзнаваното и историята на индивида.  

Изборът на органа, който ще бъде засегнат, според Deutsch зависи от следните 
фактори: първоначална поява на някаква органична дисфункция в неонаталния период 
или ранното детство; съвпадение на тази дисфункция с някакъв нагонен конфликт в 
определена фаза от психичното развитие; изтласкване на конфликта и използване на 
органичната дисфункция като негова предвербална експресия; наличие на фактори или 
фигури от обкръжението, които стимулират този конфликт; символизация и 
персонификация на тези или подобни фигури от ранното детство в съответните части 
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на тялото. По-късно слабостта на Аза, съчетана с определени житейски събития, може 
да възбуди отново този психосоматичен патерн [7, 293-294]. Според Deutsch тези 
сложни процеси се медиират от централната нервна система, като изглежда че „всеки 
импулс в тази система може да задвижи цялата система [...] Всеки специфичен импулс 
преминава през дълго подготвяни пътища и претърпява метаморфоза преди 
интеграцията и съзнателното възприятие на мястото и под формата, които 
кореспондират на психосоматичния патерн” [7, 289]. Тези механизми според Deutsch 
могат лесно да доведат до структурни увреди в различните органи и системи. 

Dolto също обръща внимание на мястото от тялото на детето, в което се концентрира 
комуникацията с майката [8, 182-183] и на „символичните посредничества” на връзката 
майка-дете. Според нея те биват слухови, зрителни и тактилни възприятия, идващи от 
майката, която реагира на своето дете в тяхното взаимоотношение [8, 189 и 218].  

Друг автор, който разглежда физиологичните функции като вътрешни 
репрезентации на връзката с обекта е Hofer [9, 578]. Според него връзката с майката 
осъществява ред регулаторни процеси на физическо ниво, които постепенно 
придобиват статут на телесни репрезентации на тази връзка, като наблюденията 
показват, че разстройството в съответните органи и системи обикновено символизира 
нейната загуба. Той предполага, че чрез процесите на научаване и запаметяване, 
регулацията се прехвърля от едно сензомоторно ниво към висшите когнитивни нива на 
придобити предиспозиции за отговор, свързани с обектната репрезентация. Детето 
отговаря не просто на стимулите от непосредствената среда, а на историята на неговия 
предишен опит с тези стимули [9, 577]. По този начин, според Hofer, регулаторните 
процеси могат да съставляват „строителните блокове, от които се развиват 
привързаността и обектните репрезентации” [9, 570].  

Освен като символична експресия на несъзнавани съдържания и репрезентации на 
връзката с обекта, от гледна точка на психоаналитичната теория, телесните усещания се 
разглеждат още и като отдръпване и пренасочване на либидото от външните обекти 
към собственото тяло. Следователно, посредством тези репрезентативни формации, 
изградени в хода на индивидуалната история, връзката с обекта може да бъде 
реализирана на терена на тялото, символизирана и актуализирана посредством 
телесните функции и усещания.  

В психоанализата понятието обект води началото си от работата на Freud върху 
нагона, в която обектът бива дефиниран като „онова, чрез което той постига целта си” 
[3, 43]. Обект на нагона по този начин може да бъде не само определен човек, част от 
тяло (т. нар. частичен обект като гърдата например), неодушевен предмет или въобще 
някакъв обект, външен на индивида. „Обектът, казва Freud, не е непременно чужд 
предмет, а би могъл да бъде част от собственото тяло” [3, 43]. Азът, следователно, може 
да се свързва със собственото тяло или даден свой телесен орган по начин, по който 
прави това с всеки друг обект. Този процес се наблюдава най-ярко при психозите. 

Freud обръща внимание на начина, по който психично се презентират органите при 
шизофренията и забелязва, че в съдържанието на изказванията на шизофрениците „на 
преден план често излизат телесни органи или тяхната инервация” [3, 91]. 
Шизофренната реч, според него, „има хипохондричен характер, станала е език на 
органите”, като връзката на речта с органа всъщност се явява репрезентация на цялото 
съдържание на болестния процес [3, 92]. „Органичното заболяване, болезненото 
дразнение, възпалението на вътрешни органи пораждат състояние, чиято явна 
последица е откъсването на либидото от неговите обекти. Оттегленото в Аза либидо 
образува засилен катексис със заболялата част от тялото [...] Тук като че ли се открива 
път към обяснението на хипохондрията, при която даден орган по същия начин 
занимава Аза, без да можем да открием в него заболяване” [4, 396]. 
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При органичната болест либидните позиции се оттеглят към собствената личност и 
човек загубва интерес към нещата от външния свят, освен ако не са пряко свързани със 
страданието му. По същия начин хипохондрикът оттегля либидото си от външните 
обекти и ги концентрира върху занимаващия го орган [3, 22-23].  

Според Fenichel много често шизофренията започва с хипохондрични усещания. 
Това се дължи на повишаването на либидния катексис на тялото като цяло или на 
определен негов орган за сметка на обектния катексис, което се преживява под формата 
на изострени телесни усещания. Този автор определя хипохондрията като органна 
невроза, чиито физиологичен фактор все още е неизяснен [10, 11]. 

Seguin пише за случаи, при които органът е напълно излекуван от анатомична гледна 
точка, дори хирургично отстранен и въпреки това пациентът запазва болестните 
симптоми (например хипертиреоидизъм след операция на щитовидната жлеза) [11, 
305]. Това напомня за феномена на фантомния крайник, при който, дори след 
ампутация, той продължава да предизвиква усещания като сърбеж, болка, топлина и др. 
Би могло да се предположи, че подобни усещания наподобяват хипохондричните, което 
означава, че въпреки, че е здрав или дори премахнат, органът продължава да бъде 
психично инвестиран. Тук са възможни две посоки на разсъждение. Едната е 
индивидът да е привикнал към усещанията за болка и дискомфорт, и на едно паметово 
ниво съзнанието му да продължава да ги възпроизвежда (подобно е обяснението на 
феномена на фантомния крайник). Тази възможност обаче повдига въпроса защо 
съзнанието „отказва” или не успява да се раздели с това усещане, което отново ни 
отвежда до психичното инвестиране. Друго възможно обяснение е обратното – че 
повишеното либидно инвестиране на органа е предшествало неговото заболяване. От 
каквато и гледна точка да бъде разгледан този проблем, същественият извод от тези 
клинични наблюдения е, че съответният орган или телесна система изглежда заема 
строго обусловена позиция в психичната динамика на индивида и посредством 
определени символизиращи пътеки участва по един своеобразен начин в поддържането 
на интегритета на Аза.  

Szasz излага интересен възглед за генезиса на телесните усещания при 
шизофренията, чиято отправна точка е разглеждането на тялото като обект на Аза. Той 
предлага въпросният феномен да бъде обсъждан в смисъла на „пренасяния от личните 
обекти (т.е. майката) към тялото като последния останал обект, с когото Азът може да 
се свърже” [10, 12]. И в предишни свои разработки Szasz настоява „тялото да бъде 
включено към възможните обекти, с които Азът може да се свързва. Следователно 
пренасянията могат да бъдат не само от един обект върху друг, а също така и от обекта 
към тялото, и обратно” [10, 12]. Телесната част или орган може несъзнавано да 
замества който и да е важен обект за индивида. Това може да бъде майката, детето и 
т.н. [12, 126-127]. Той разглежда също така и обратния вариант на отношение на Аза 
към тялото, а именно дезинвестирането от негова страна на определена телесна част на 
базата на отричане или изтласкване [12, 124].  

Szasz описва механизма на формирането на телесните усещания в следните 6 стъпки:  
1. Страх от загуба на обекта, който съответства на предпсихотичното 

(предхипохондричното) състояние. До този момент включително, Азът все още е 
ориентиран към външните си лични обекти. 

2. Загуба на обекта. Според Szasz този травматизъм може да инициира или процес 
на скърбене, или параноиден механизъм. Параноидният механизъм, според Szasz, е 
много сходен с хипохондрията; затова и параноидните и хипохондрични налудности 
често съществуват заедно или могат да бъдат предизвикани едни от други. При 
хипохондрията, както и при параноята чувствата на страх и опасност се извеждат от 
Аза и се локализират (проектират) в друг, външен обект (в случая псевдоболния орган) 
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[12, 118-119]. При шизофренията Азът се отдръпва от реалността и външните си 
обекти, и взима тялото като последен останал обект. Тялото „сега функционира като 
обект спрямо Аза, точно както личните обекти са го правели преди това” [10, 12]. 

3. Прехвърляне към тялото. Логично от заместването на обекта от органа е, че 
всички нагласи, чувства и фантазии, които преди са били насочени към обекта, сега се 
пренасят върху тялото.  

4. Страх от загуба на тялото. Според Szasz на този етап „[т]ялото (като обект) е 
последната останала опора за оцеляването на Аза” [10, 12]. Поради това в Аза се 
появява опасението, че и този обект може да бъде загубен. Убедеността в 
съществуването на телесна болест „отразява нуждата на Аза за перманентен контакт с 
тялото и това може да бъде постигнато само с помощта на шумни „болезнени” 
симптоми” [10, 12]. Szasz описва това по следния начин: на страха „аз мога да загубя 
тази част от моето тяло”, отговаря успокоението – „аз чувствам тази част (или тя ме 
боли), следователно е още тук, не е загубена” [10, 12]. Т.е. телесните усещания 
„функционират като подсещания за продължаващото присъствие на нужния обект (част 
от тялото)” [10, 13] и могат да бъдат разглеждани „като примитивна, соматично 
отиграна защита срещу (фантазирана) загуба” [12, 115].  

5. Прогресиране на процеса на загубата. Тук Азът се отказва от обекта (тялото или 
част от него) и започва да го преживява като несъществуващ [12, 127]. Този етап се 
явява разрешение на страха от загубата и се изразява в налудностите, че определени 
части от тялото са мъртви например. След като обектът вече е загубен, Азът повече не е 
необходимо да очаква ужасната заплаха. 

6. Самоувреждане. Предишното състояние понякога води до реално физическо 
отстраняване (ампутиране) на части от тялото от самия пациент. Впечатляващо тук е, 
че самоувреждането води до чувство за „добре свършена работа”, последвано от 
преживяване на облекчение и липса на каквото и да било съжаление за стореното. Szasz 
интерпретира този феномен като отстраняване на нежелания физически остатък, който 
напомня за обекта. Това е нещо като „актуализиране” на телесния образ спрямо 
психичния. След като веднъж обектът психически е бил ампутиран, индивидът 
предпочита да го премахне и физически. Или казано по друг начин – Азът се опитва „да 
забрави” [12, 138].  

Szasz обръща внимание на факта, че при шизофренията хипохондричните симптоми 
преобладават в началото на болестта и по време на ремисиите. Той приема, че 
причината за това е, че „когато Азът може да се ориентира към тялото и да организира 
опита си около тази ос, той е по-кохерентен, приблизително „по-нормален” отколкото в 
своите кататонни и хебефренни състояния” [10, 13]. Следователно това ориентиране 
към тялото под формата на реален или налуден физически симптом е всъщност 
оздравително за Аза, нещо, което успява да го укрепи.  

Anna Freud (1952) наблюдава същото обръщане на децата към тяхното тяло, когато 
са лишени от своите важни външни обекти. Тя забелязва, че за разлика от децата с 
майки, които понякога преживяват тялото си като нейна собственост, тези без майки се 
грижат за него по един неочакван начин. Когато ги наблюдаваме, казва А. Freud, „ние 
сме поразени от приликата на техните нагласи с тези на възрастните хипохондрици [...] 
Детето, реално депривирано от майчини грижи, си присвоява майчината роля по 
здравните въпроси, играейки по този начин на „майка и дете” със собственото си тяло” 
[цит. по 10, 15].  

Dolto се присъединява към тези възгледи като говори за случаите, в които на детето 
не се отрежда друга стойност освен органичната. Така то се превръща в тяло-обект и 
това тяло-обект е единственото нещо, за което се говори по отношение на него. Тогава 
според нея, детето се вижда принудено да се преструва и да играе ролята, която му е 
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отредена, а именно – на този телесен обект. Така, според Dolto „[ф]изиологичното 
неразположение може по този начин да стане специфичното означаващо на 
въображаемия отношенчески статут на субекта към всеки друг, поради липсата на 
другия”. Болката става компания поради липсата на човек, а детето добива статут на 
субект. Dolto казва: „Въображението прави така, че една част от тялото да е като един 
друг и те се грижат един за друг, той за неразположението си и неразположението му за 
него”. В този случай органът, усещането е „всеки друг освен мен”. Dolto разглежда по 
този начин хипохондрията – като безкраен разговор на субекта с болката в неговото 
тяло. Според нея, за психосоматично болните пациенти оздравяването е застрашително 
и се явява символ на нарцистична загуба. Страданията на тези хора им пречат, но 
същевременно са им и необходими. „Това е един вид любов към тях самите, където те 
са едновременно майката и детето [...] Това е любов, която ги ангажира” [8, 213]. 

Опитът за разрешаване на психичния конфликт посредством телесното страдание, до 
който неминуемо достигаме, обсъждайки въпроса за соматичните репрезентации на 
връзката с обекта, може да бъде разглеждан като това, което Pierre Marty нарича „едно 
спиране на процеса на дезорганизация и една точка на начало на регресивна 
реорганизация с появяването на позитивна симптоматология от психичен или 
соматичен порядък. Действително това е един парадокс, че соматичната болест би 
могла да послужи за запазването на индивида и неговата реконструкция” [13, 177]. 
Авторът обяснява този парадокс, уповавайки се на системата регресия-фиксация и 
соматичната фиксация, която представлява „защитно укрепление срещу движенията на 
дезорганизацията” [13, 178]. Следователно тук става дума за една ресексуализация на 
дадена соматична функция. В този ход на разсъждение соматичната фиксация 
предопределя едновременно появата на соматичния симптом, неговата патогенност, но 
в същото време и прекратяването на дезорганизацията, откъдето според автора може да 
се задвижи някакъв процес на излекуване [13, 178].  

Описвайки тези заключения, Alain Fine задава въпроса възможно ли е да се издигне 
хипотезата за соматичното решение като защитна мярка; като акт на психично 
оцеляване. Според него болестта отключва психичната реорганизация и оттук е 
възможна една нагонна ремобилизация. Ситуацията на травматично отчаяние, 
провокирано от телесното заболяване може да осигури отваряне и достъп на субекта до 
неговата история, която досега е била игнорирана. Или с други думи – да се направи от 
телесното заболяване един психичен обект, позволяващ на ментализацията и 
психичната преработка да се върнат отново към живот [13, 178].  

На базата на изложеното дотук можем да обобщим, че изпълнявайки определени 
символични репрезентативни функции, органите и физиологичните системи могат да се 
позиционират като значими обекти в психичното на индивида, откъдето да поемат 
ролята на интегративни бази, от които заплашения от дезинтеграция Аз започва да се 
възстановява.  
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