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ЦЕННОСТИ И ПСИХИАТРИЧНА РЕФОРМА
Георги Ончев
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – София

Туй наше вечно „утре”, „утре”, „утре”
пълзи от ден на ден с крачета ситни...
Шекспир, „Макбет”, Пето действие, Пета сцена (прев. В. Петров)

Актуалният, много стегнат и ясен обзор вър‐
ху ефективността на електроконвулсивната те‐
1
рапия (ЕКТ) на проф. Г. Киров в този брой [1]
завършва с основателен въпрос: след като дан‐
ните за ефективността са така убедителни, защо
ЕКТ се прави все по‐рядко, а в някои страни е
почти или напълно изоставена? За нашата стра‐
на поне отговорът на този въпрос е недвусмис‐
лено свързан с тежките дефицити в психиатрич‐
ното обслужване и професионалния морал, за
които отказът от прилагането на най‐ефикасния
(от 80 години насам) лечебен метод в психиат‐
рията е само един от видимите индикатори.
Сред тези дефицити са: безотговорно дезерти‐
ране от най‐тежката и рискова патология – за
сметка на хипердиагностика, ненужно хоспита‐
лизиране и свръхлечение на чести психични
разстройства [2], цинично прехвърляне на труд‐
ни пациенти, фрагментация и хаотичност в об‐
служването, ценностна и йерархична подмяна,
клеветничество срещу колеги и лечебни заве‐
дения, комерсиализация, нехигиенична обвър‐
заност с фармацевтичната индустрия, спад на
професионализма и ерозия на професионалния
идентитет.
Крайно наложителната и закъсняла промяна
трябва да започне от откровен, а не лицемерен
и политкоректно клиширан, разговор за същин‐
1

Този обзор е пример, от който могат да се учат кандидат‐
автори на обзори, за които написването им се свежда до
сваляне на готови материали и библиографски описания
от мрежата. Освен аналитичното осмисляне, а не просто
повтарянето на данните, особено внимание заслужава
избирателността на книгописа – включени са само най‐
необходимите източници, повечето от които са метаана‐
лизи (а функцията на метаанализа е тъкмо да обобщава
публикациите по дадена тема), без излишно копиране на
самите публикации, имитиращо добра осведоменост.

ското (а не дамгосваното в черно‐бели популис‐
тки краски) състояние на психиатричното обс‐
лужване и за идеологията и инструментите на
неговото реформиране. Този разговор е твърде
важен, за да бъда оставен на емоциите, диле‐
танщината и революционния волунтаризъм. Той
ще има радикални последици за бъдещето, ко‐
гато част от нас, които го водим, вече няма да
сме в занаята, затова сме длъжни да го прове‐
дем достатъчно отговорно в името на следва‐
щите поколения професионалисти и пациенти.
И той трябва да започне от ценностите – а не
от пребазирането на стационари и разпределе‐
нието на „едни пари”.

ЦЕННОСТИ
Ценностите са странно нещо. Обикновено
видни злодеи споделят възвишени идеали, а
най‐трагичните социални експерименти са из‐
вършвани в името на всеобщото благо и светло‐
то бъдеще. Съвременният когнитивен пейзаж
на постистина и идейно и понятийно размиване
в социалните медии предлага особено благоп‐
риятни условия за перфидна подмяна [3], спо‐
собна да подведе всеки, който е лишен от бази‐
сен вътрешен рационален и етичен компас.
Още преди 20 години писах за нуждата от се‐
мантична яснота, когато говорим за реформа в
психиатрията [4], за да имаме съгласие върху
смисъла на думите, с които обозначаваме цели‐
те и задачите на тази реформа. Такава яснота не
само не бе постигната, но през последните го‐
дини бе допълнително забулена от удивително
възпроизвеждане на клишета, лозунги и неис‐
тини, обикновено издържани в канцеларската
стилистика на международните бюрократи.

4
Тест за една ценност е не гръмката фра‐
за, а дейностите, с които тя е обвързана, и
посоката на бюджетния поток, с който тези
дейности са обезпечени. Другото е приспиваща
латерна за наивници. Ако споделяш например
ценностите на деинституционализацията и съ‐
щевременно планираш въвеждане на клинични
пътеки за стационарното психиатрично обслуж‐
ване, имаме очевидно противоречие. Евентуал‐
ни пътеки за депресия и тревожни разстройства
(защото не съм чул някой да иска пътеки за хе‐
бефренна или кататонна шизофрения) ще дове‐
дат до ръст на хоспитализации при честите пси‐
хични разстройства, т.е. до една комерсиална,
изцяло неетична и несъвместима с правилата за
добра практика институционализация на паци‐
енти, които изобщо нямат нужда от хоспитали‐
зация и следва да се лекуват извънболнично.
Извън огромните неоправдани разходи от НЗОК
(заради които всъщност се искат пътеките), дру‐
ги последици от евентуалното им въвеждане ще
бъдат отказ от обслужване на истински тежките
и полиморбидни клинични случаи и препраща‐
нето им към университетските клиники, стиму‐
лиране на порочен стил на боледуване у хоспи‐
тализираните по пътеки, хипохондризация и
лишаване на голяма част от населението от пла‐
хата надежда да остане недиагностицирано.
Същата проверка на ценността с дейностите,
които се планират за нейното реализиране, мо‐
же да се приложи и към идеите за разкриване
на психиатрични отделения в многопрофилните
болници или за строеж на нови стационари. Ако
прокламираш например ценностите на психи‐
атрия в общността и същевременно се фокуси‐
раш върху стационарни структури и основният
бюджетен поток се насочва към сгради, имаме
отново очевидно противоречие. Вместо внима‐
телно планиране и стимулиране на екстраму‐
рални дейности и подготовка на екипи за из‐
пълнението им с достатъчна окомплектованост
и мотивираност, нездравата обсебеност със
сгради, пребазиране, пилотни проекти и под.
превръща пожеланията за интеграция на паци‐
ентите в общността в демагогия и антиутопия.
Да не говорим, че физическите преустройства
на едни структури, без промяна на обслужване‐
то в тях, не решават нищо. Ако в една болница
има лош стандарт на обслужване и дори наси‐
лие над пациенти, пребазирането ù на много
централно и луксозно място само по себе си
няма да промени нищо в реалността на обслуж‐
ването, ако числеността, обучението, мотиваци‐
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ята и контролът на персонала останат непроме‐
нени. Пак ще упражняват насилие, но в по‐
луксозна среда.
Ако споменатите ценности се споделят иск‐
рено, разговорът за съвременното психиатрич‐
но обслужване трябва да продължи с тяхното
реализиране – което е немислимо без изграж‐
дането на извънболнична система.

ИЗВЪНБОЛНИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ,
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ (ЦПЗ) И РАЙОНИ
Такава система в момента липсва. Мрежата
от частно практикуващи амбулаторни психиат‐
ри, груповите практики и ЦПЗ‐та функционират
откъснато и несъгласувано помежду и са част от
коректно диагностицираната фрагментираност
на психатричното обслужване, но не и система.
Подобна може да се изгради само ако заложе‐
ното в новия проект за „Стратегия за психично
2
здраве на гражданите на Република България”
разкриване на нови ЦПЗ‐та бъде доведено док‐
рай с обхващане на всички областни градове и с
възстановяване на районирането. Адекватно
обслужване в общността, ориентирано към съ‐
щинските (а не въобразените) потребности на
пациентите, е невъзможно без прилежащи ра‐
йони на обслужване и локална отговорност. Та‐
кива райони (“catchment areas”) съществуват
навсякъде в развитите страни. Районирането
води до прогнозируемост, възможно планира‐
не, съобразяване с местни културни и демог‐
рафски особености, бързо реагиране при криза
на място. И най‐естествено е то да следва ад‐
министративното деление в страната и служби‐
те‐гръбнак на обслужването по райони да бъдат
именно ЦПЗ‐та.
За да функционират те като истински центро‐
ве за психично здраве, а не като малки болници,
каквито са сега, е необходимо инвестиране в
компетентности за екстрамурални грижи с гаран‐
тирано финансиране. Основна задача на малките
стационари в тези служби следва да бъде овла‐
дяването на психотичните обостряния в областта
(както го правят наличните и в момента). Много
по‐съществени са обаче извънболничните задачи
на службата с лечение и проследяване на паци‐
ентите и осигуряването на преход към социални
услуги в съответните райони.
По този начин мрежата от ЦПЗ‐та и райони
на обслужване функционално може да запълни
2

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx? Lang
=bg‐BG&Id=5493
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ямата в амбулаторната помощ, зейнала след
ликвидирането на диспансерния модел у нас.
Основният недостатък на този модел беше па‐
терналистичният подход, присъщ на тоталитар‐
ната идеология, и липсата на услуги, стимули‐
ращи автономизирането на психично болния.
Същевременно организационните му предимс‐
тва и гарантираният континюитет между болни‐
ца и общност, който той осигуряваше, бяха без‐
спорни, включително за западни експерти [5, 6,
7], и служеха като пример за синхрон между
различните компоненти на психиатричното обс‐
лужване в много страни по света.
Психосоциални услуги в общността, при това
подчинени на „постдиспансерна”, неинституци‐
онална идеология, са налични и сега на немал‐
ко места – дневни центрове, резидентни услуги,
ателиета, работилници и дори „творилници”
(според артистичния неологизъм на една от ор‐
ганизациите, които ги предоставят). Те обаче не
са свързани със системата на психиатричното
обслужване и непознаването им от клинични
психиатри и твърденията „пред чужденците”, че
те не съществуват [8], е част от фрагментира‐
ността и липсата на континюитет в грижите и
издава гилдийно тесногръдие. Самото отъждес‐
твяване на системата от психичноздравни услу‐
ги (която е извън здравеопазването) с тази на
психиатричното обслужване (което се описва
тук, а и в цитирания проект за стратегия3) е не‐
компетентно и егоистично като отказ да при‐
познаваш територии извън собствената. Сходен
е знакът за равенство, поставян понякога между
социално подпомагане и социална работа нап‐
ример. Разбира се, в много страни двете систе‐
ми не се разграничават отчетливо и се обединя‐
ват под общото название „психичноздравна/о”
(система/обслужване) поради тяхната добра
интегрираност. У нас обаче сме все още твърде
далече от подобна интегрираност и ясното де‐
финиране и обособяване – дори само за да не
се размиват и прехвърлят отговорности – на
медицинската и социалната система на обслуж‐
ване, е необходимата първа крачка, преди да се
пристъпи към интегрирането им. А медицинска‐
та все още не може да бъде наречена система
поради липсата на стройна извънболнична
мрежа с райони на обслужване. Едва с изграж‐
3

Поради това предлаганият документ е по‐коректно да
бъде наречен стратегия за психиатрично обслужване, а
не за психично здраве, защото същинските психосоциал‐
ни услуги в общността и пътят от лечебните заведения до
тях в него липсват.

дането ù е възможно пълноценно взаимодейст‐
вие, и то на местно ниво, със системата от соци‐
ални услуги в общността. Трябва да има какво
да се интегрира преди самото интегриране.
Както се казва, за танго трябват двама.
За да изпълнява мисията си (а не просто да
възпроизвежда спорадични проектни инициа‐
тиви), мрежата от ЦПЗ‐та и свързаните с тях ра‐
йони трябва да е свързана локално и непрекъс‐
нато с другите психиатрични стационари, амбу‐
латорно практикуващите психиатри, общопрак‐
тикуващите лекари и многопрофилните болни‐
ци в областта – в едната посока, и с мрежата от
социални услуги за психично болните в общ‐
ността – в другата посока. Само подобна систе‐
ма може да осигури същинско (а не по доку‐
менти) водене на случай и да служи като свое‐
образна организационна „арматура” за разгръ‐
щане и на останалите компоненти на обслужва‐
нето. Средствата за това могат да се пренасочат
от бюджета в проекта за стратегия за планирано
изграждане на ненужни нови стационари, но
много по‐необходимо е осигуряването на ус‐
тойчиво финансиране – какъвто е и смисълът на
препоръка номер 3 (6.3) от доклада на Евро‐
пейската психиатрична асоциация от 2018 г. за
състоянието на българската психиатрия [8].

СТАЦИОНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ
Същинските проблеми на стационарната
помощ напоследък често се подменят с фалши‐
ви географски аргументи: че стационарите, и
особено държавните психиатрични болници
(ДПБ), били неравномерно разпределени и раз‐
положени в далечни и едва ли не недостъпни
места. Тази подмяна е вредна, защото измества
енергията за промяна в посока на левичарски
радикални преустройства и на удовлетворяване
на лични или местни интереси и амбиции, без
отчитане на цялостната картина. На фиг. 1 е
представена карта на психиатричните стацио‐
нари в България.
Ясно се вижда равномерното разпределе‐
ние на стационарите на територията на страна‐
та, с известно „сгъстяване” около София и из‐
вестно „разрехавяване” в югоизточната част на
страната, паралелни на гъстотата на население‐
то в тези райони. (Бих посъветвал всеки, на ко‐
гото това разпределение изглежда неравно‐
мерно, да погледне картата на психиатричните
стационари в Белгия.) Трябва да се поясни, че
исторически тези стационари са се развивали в
отговор на национални, но и на локални по‐
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требности, като липсата на определен вид ста‐
ционар в един регион обикновено е била ком‐
пенсирана с друг. Където липсва болница, както
е в югоизточна България, се развива голяма
леглова база в диспансера (Бургас). Където пък
липсват диспансери (респ. ЦПЗ‐та днес), въз‐
никват отделения в многопрофилните болници
(като Перник и Монтана). Показателно е, че тък‐
мо тези отделения, възникнали в отговор на ре‐
ални местни нужди, работят добре, за разлика
от тези, които по‐късно бяха създадени изку‐
ствено, с аргументите на здравнополитическата
номенклатура, с натиск „отгоре”, без съобразя‐
ване с местните нагласи, потребности и дори
архитектури, за отчитане на „едни дейности”, и
затова днес те са празни или създават изкустве‐
ни хоспитализации, или се закриват.
Точно толкова вярна е и легендата, че психи‐
атричните болници се намират на откъснати и
недостъпни места и са неравномерно разпреде‐
лени на територията на страната. От 12 болници
6 се намират в големи градове, които са област‐
ни центрове (2 в Столична голяма община, Ло‐
веч, Севлиево, Кърджали и Пазарджик), 2 се на‐

мират в други, средно големи градове (Бяла,
Раднево) и 4 се намират в села, които са на по
няколко километра разстояние от най‐близкия
град (Карлуково, Церова кория, Царев брод и
Карвуна). Съотношението между броя на болни‐
ците в Северна и Южна България е 7 : 5, а между
западната и източната част на страната (спрямо
географския център на страната, местността Уза‐
на в Габровския балкан) то е точно 6 : 6. Къде е
тук изолацията и неравномерността? В терито‐
рията на България няма непристъпни планини
или безкрайни степи и едва ли има отдалечено
кътче на страната, откъдето да не може да се
стигне до 40‐50 минути до най‐близкия психиат‐
ричен стационар (вж. картата на фиг. 1) и само до
15‐20 минути до най‐близкото лечебно заведе‐
ние изобщо. Като клиницист от десетилетия чу‐
вам всякакви оплаквания от пациенти и близките
им, но не си спомням на някой основният му
проблем да е бил това, че стационарът му е да‐
леко за постъпване или за свиждане; точно об‐
ратното – твърде чести са тъкмо молбите за пре‐
местване на пациента в по‐отдалечена, но пред‐
лагаща по‐качествено обслужване клиника.

Фиг. 1. Карта на психиатричните стационари в Република България към 2018 г. (Източник: НЦОЗА, 2018)
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Не местонахождението е проблемът на ста‐
ционарите, а качеството на обслужване, което
те предлагат. Необходимо е усилията и ресурси‐
те да се насочат към неговото подобряване,
особено на места, които са твърде далече от
всякакви материални и професионални стан‐
дарти (лошото състояние на някои от тях се
дължи и на нехайно и безотговорно управле‐
ние, а не единствено на дежурното алиби „лип‐
са на достатъчно средства”). Разнообразието на
видовете стационари – болници, стационари в
ЦПЗ‐та и отделения и клиники в многопрофил‐
4
ни болници – е налице, с известни нюанси в
названията и профила, на практика във всички
развити страни и се обуславя от различните
функции, които те изпълняват. Във всички се
лекуват остри епизоди на тежка психична бо‐
лест, но едни са предназначени предимно за
това, докато в други, освен за това лечение, се
настаняват и резистентни, сложни и коморбид‐
ни случаи, а в други се налага и по‐продължи‐
телно хоспитализиране на хронично болни с
тежки дефицити, без социална подкрепа извън
институцията. Различните методи на финанси‐
ране, макар и категорично оскъдно независимо
от метода, следват в общи линии спецификите
на различните типове стационари. Много е съ‐
ществено да се осъзнае необходимостта от за‐
пазване на разнообразието от характеристики
на стационарите, защото ако със замах те се
унифицират, може след години да се окаже, че
няма къде да се настани пациент с тежка ши‐
зофрения или с витални показания за ЕКТ (за
тревожните разстройства не съществува такъв
риск).
В тази пъстрота от стационарни профили
особено място заема психиатричната болни‐
ца. Поради някои свои уникални специфики (на
които е подчинена и архитектурата ù) тя няма
алтернатива в съвременното психиатрично обс‐
лужване, независимо от развитието на съвре‐
менни технологии и модели на грижи. Освен
лечение, тя предлага и резидентни услуги [9],
вътреболнична рехабилитация за тези, за които
извънболничната е невъзможна, и продължи‐
телен престой за тези, чиито тежки дефицити
4

Това са стационарите в общопсихиатричната практика;
тук не се включват детско‐юношеските, съдебнопсихиат‐
ричните, гериатричните (доколкото изобщо ги има) и
наркологичните стационарни звена поради тежестта на
нерешените проблеми пред тях (с реалната заплаха от
изчезването на цели специалности, субспециалности и
сфери на обслужване), които следва да бъдат предмет на
отделен и обстоен анализ.

или опасно поведение не позволяват бързо из‐
писване. Голямо европейско проучване върху
обслужването на тежко психично болни (по
правило с хронична шизофрения) в хронични
институции демонстрира незаменимата роля на
тези институции и значението на инструментите
5
за добра практика в тях [10]. Много изчерпа‐
телно описание на спецификите на психиатрич‐
ната болница може да се намери у Толев (2018)
[11]. Неслучайно психиатрични болници същес‐
твуват във всички страни по света, с изключение
на една.
На този фон е стъписваща „културната рево‐
люция” в стационарната психиатрична помощ,
планирана в цитирания проект за стратегия, и
по‐специално закриването на болниците (неек‐
сплицитно формулирано, но видно от числата за
очаквания среден брой легла по райони) и за‐
местването им с около 50 нови малки стациона‐
ра. Посягането върху тези основни и незамени‐
ми стационарни структури е национално безот‐
говорно, а последиците от подобна социална
инженерия ще бъдат пагубни на първо място за
пациента. Вместо фокусиране върху нуждата от
солидно инвестиране за подобряване на мате‐
риалната база на съществуващите (и работе‐
щи, макар и повечето в мизерни условия) ста‐
ционари, включително болниците, и за обуче‐
ние и увеличаване на персонала с рехабилита‐
ционни умения като психиатрични сестри, кли‐
нични психолози, клинични социални работни‐
ци, занимателни и трудотерапевти, се предвиж‐
да основното перо от бюджета на т. нар. рефор‐
ма да бъде похарчено за строителство (или
ремонти), а не за дейности. Или, за една нова
реинституционализация.
Ако троцкисткият сценарий за нови стацио‐
нари все пак бъде реализиран, нека опитаме да
направим едно семпло футуристично упражне‐
ние. Кой е верният отговор?
А. В тези стационари ще се лекуват всички
тежки психиатрични случаи от прилежащите им
райони (всеки с приблизително 150 000 души
население) – за което всъщност те са създадени.
Те ще имат достатъчно, и добре обучен, персо‐
нал. Няма да се препращат към други лечебни
заведения трудни случаи, дори на такива с
придружаващи телесни болести и усложнения,
поради близостта на стационарите до много‐
профилните болници. В някои от тези нови ле‐
чебни заведения дори ще се провежда ЕКТ.
5

Валидизирани и налични и на български, но без здравно‐
политически интерес и воля за прилагането им у нас.
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Б. В тези стационари ще се хоспитализират
пациенти с чести (и не тежки) психични разст‐
ройства, а трудните и коморбидни случаи ще се
отклоняват или насочват към университетските
клиники. Персоналът ще бъде крайно недоста‐
тъчен и 24‐часовият график ще бъде невъзмо‐
жен, поради което ще работят само с „безопас‐
ни” пациенти и под стандартите. Работещите в
тях ще лобират за клинични пътеки и ще плани‐
рат приватизирането на (поне) някои от стацио‐
нарите.
Колко прозорливост е нужна, за да се про‐
види верният отговор? Подобни крайни сцена‐
рии са в пряк антагонизъм с препоръка номер 6
(6.6) от цитирания доклад на ЕПА – „Да се из‐
бягва всеки опит за внасяне на готови модели
отвън; да се ориентира развитието на базирана
в общността психичноздравна система към спе‐
цифичния контекст в България, като се използ‐
6
ват изцяло местните силни страни и опит” (стр.
35) [8, 12].

НЕПОСИЛНОТО ЗДРАВОМИСЛИЕ,
СЪГЛАСИЕ И ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ

Радикализмът на някои крайни и непремис‐
лени реформаторски идеи е разбираем – като
ход на махалото в обратна посока – в контекста
на пасивността от последните 20 години: на на‐
ционални консултанти, професионална общност,
здравнополитически играчи и други. Всъщност в
това наше „вечно утре” имаше добри инициати‐
ви като например проекта „Подобряване на ка‐
чеството на живот на хората с ментални увреж‐
дания” (BG2003/004‐937.01.04 МТСП, Изпълни‐
телна агенция по програма ФАР), който разрабо‐
ти детайлни програми за комплексна рехабили‐
тация и ресоциализация на хора с тежка психич‐
на болест, апробирани в пилотни общини, с ме‐
тодични указания, обучения, работни групи и пр.
Същото може да се каже и за инициативите на
сдружение „Човеколюбие” в Пазарджик, туининг
проектите по скандинавските механизми и веро‐
ятно още немалко други. Проблемът е, че техни‐
те продукти не влизат в практиката и остават на
проектно ниво – служат за отчет, а не за реална и
устойчива дейност. Време е след пилотирането
да се приземим и да искаме системно, устойчи‐
во финансиране, а не такова на проектен прин‐
цип, което за пореден път е заложено в проекта
6

Преводът е мой, защото този на официалния документ на
сайта на МЗ е на недобър български и на много места не‐
точен и подвеждащ.

на стратегията – с бюджет за конкретни актив‐
ности (като строителство на стационари, коман‐
дировъчни, писане на доклад, sic), а не за инвес‐
тиране в самото обслужване и кадрите. Това е в
противоречие с препоръка номер 3 (6.3) от док‐
лада на ЕПА за увеличение (до нереалистичните
на този етап 10%) на дела на бюджета за психи‐
атрично обслужване от общия здравен бюджет –
а не на бюджета за пилотни експерименти.
Подобно искане е възможно само при нали‐
чие на съгласие сред професионалната общ‐
ност. Защото лобирането и политическият анга‐
жимент за реализация на една истинска промя‐
на в психиатричното обслужване са обречени на
неуспех при противоречиви сигнали. За съжа‐
ление, съгласие липсва. Общността ни е разде‐
лена (както и обществото ни), а отношението
към промените е психичен triage, който локали‐
зира мястото ти в картата на професионалните
ценности. Преодоляването на различията не се
постига с прогресистки екстремизъм, напомнящ
идеологиите на големите утопии на 20‐и век,
намерили перверзен израз в трагикомичните
лозунги за „победа” над психичните болести
(вж. снимката в рубрика „Ехо” в този брой, стр.
53). Не се постига и със злоречие и с амбиция да
се закриват тъкмо успешно работещите структу‐
ри, в унисон с която е повтаряната пошла клеве‐
та, че водещата университетска психиатрична
клиника си „подбирала” пациентите, впрочем
опровергана и в доклада на ЕПА (който нерядко
се цитира за други цели, но не и за това) – „Кон‐
султативната група беше информирана за впе‐
чатлението, че университетските клиники „дей‐
7
стват избирателно” или избират своите паци‐
енти; ние обаче не видяхме доказателства за
това, а миксът от случаи, който видяхме, изг‐
леждаше сходен с тези в другите звена.” (стр.
8
17)
Личното ми усещане е, че противоречията
не са толкова на чисто професионална основа, а
са по‐скоро манталитетни и поради това не са
непреодолими, ако подходим към тях като
емоционално компетентни възрастни хора.
Нужно ни е да отчитаме проблемите, но и сил‐
ните страни [14], да не се автостигматизираме,
да балансираме интересите на всички участни‐
7

В оригинала – “cherry picked”, или „подбирали” така, как‐
то се избират череши от купа.
8
Тази клевета има особена циничност, когато е изричана
от представители на лечебни заведения, които изпращат
тежко болните си в Клиниката, включително летални слу‐
чаи с фебрилна кататония [13].
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ци в процеса. Да търсим съгласие – преди всич‐
ко за ценностите, за останалото то ще се появи
само. И да говорим „в един глас”, когато заявя‐
ваме искания. Нужно ни е непосилното днес
здравомислие. Не го ли постигнем, ще продъл‐
жим да тъпчем на място.
„С крачета ситни,” по думите на Барда.
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ЕЛЕКТРОКОНВУЛСИВНА ТЕРАПИЯ: СЛЕД НАД 80 ГОДИНИ
ВСЕ ОЩЕ НАЙ‐ЕФИКАСНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ТЕЖКИ ФОРМИ НА ДЕПРЕСИЯ
Георги Киров
MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics & Genomics,
Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences, Cardiff University, UK
Резюме. Електроконвулсивната терапия (ЕКТ) е все още най‐ефикасната терапия при тежки форми
на депресия и кататония. Много лечения са разработени през 80‐те години, изминали от нейното
създаване, но никое не се доближава до ЕКТ по ефикасност или бързина на действие. Представе‐
ната статия обобщава ефикасността на тези терапии.
Ключови думи: eлектроконвулсивна терапия (ЕКТ), депресия, кататония

ELECTROCONVULSIVE THERAPY AFTER MORE THAN 80 YEARS:
STILL THE MOST EFFECTIVE THERAPY FOR SEVERE FORMS OF DEPRESSION
Georgi Kirov
MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics & Genomics,
Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences, Cardiff University, UK
Abstract. Electroconvulsive therapy (ECT) is still the most effective therapy for severe forms of
depression and catatonia. Many treatments have been developed during the 80 years that have passed
since its introduction but none approximates ECT in efficacy or in speed of action. This paper
summarizes the efficacy of these treatments.
Key words: electroconvulsive therapy (ECT), depression, catatonia

ВЪВЕДЕНИЕ
ЕКТ беше разработена преди повече от 80
години, като първият пациент е третиран в Рим
през 1938 г. от Ugo Cerletti и Lucio Bini. Тази мо‐
зъчностимулираща терапия включва пропуска‐
нето на доза електрическа енергия през мозъка с
цел предизвикването на епилептичен припадък,
който продължава типично между 15 и 60 секун‐
ди. Процедурата се изпълнява под обща анесте‐
зия и мускулна релаксация. Обикновено са необ‐
ходими между 8 и 12 сесии за получаване на ре‐
зултати, като процедурите се прилагат два или
три пъти седмично. ЕКТ има бърз ефект на дейс‐
твие при резистентни, тежки и животозастраша‐
ващи униполярни и биполярни депресии, както и
при мания, кататония и шизофрения. ЕКТ се из‐
ползва още като поддържаща терапия за пре‐
дотвратяване на пристъпи при пациенти, които
вече са се повлияли от ЕКТ.
Въпреки че е била създадена за лечение на
шизофрения, ЕКТ бързо се превръща в есенци‐

ална терапия за депресия, където се наблюдава
положителен отговор при 90% от пациентите
(Bennett, 1939). Пациентите, лекувани по това
време, са били „наивни към терапия”, понеже
все още не е имало антидепресанти. В днешно
време процентите на ремисия са по‐ниски, най‐
вероятно защото ЕКТ се прилага най‐вече при
пациенти, които са резистентни към други ле‐
чения. И действително ЕКТ се използва все по‐
рядко: например във Великобритания броят на
пациентите, лекувани годишно, е намалял от
11 340 през 1999 до 2153 през 2017.
Повечето хора, които се лекуват с ЕКТ, се
повлияват благоприятно: така например анали‐
зът на данни от всички, лекувани с ЕКТ във Ве‐
ликобритания, показва че за 2016‐2017 г. 43% са
били „доста подобрени” и още 30% са били
„значително подобрени” (Buley et al., 2017).
Клинични изследвания от последните години
показват нива на ремисия от над 60%, а когато
се анализират само пациенти, които не са от‐
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паднали преди края на курса на лечение, про‐
центът на ремисия надминава 80% (Husain et al.,
2004).

ЕФЕКТИ ВЪРХУ ДЕПРЕСИЯТА СПОРЕД ТИПА НА ЕКТ
И ФОРМАТА НА БОЛЕСТТА

Ефикасността на ЕКТ е сравнявана в различ‐
ни типове изследвания. През 2003 UK ECT Re‐
view Group анализира данните от изследвания
през предходните години, които са сумирани в
следващите параграфи.
Сравения с плацебо. От 1960 г. до средата
на 1980‐те години са проведени няколко срав‐
нения с плацебо. Шест от тях отговарят на кри‐
териите за метаанализа и включват 256 пациен‐
ти (The UK ECT Review Group, 2003). Основният
резултат за анализ е промяната на тежестта на
депресия с големина на ефекта ‐0.908 (от ‐1.270
до ‐0.537). Посоката на промяна е била в полза
на истинската терапия във всичките шест проуч‐
вания. След този метаанализ не са правени по‐
вече сравнения с плацебо (пациентът е под
анестезия, без подаване на електрически им‐
пулси). Според повечето специалисти провеж‐
дането на нови подобни проучвания би било
неетично при тежко болни пациенти, при които
няма съмнения, че ЕКТ е ефикасно лечение. По‐
добни проучвания биха довели до включването
само на умерено болни пациенти, при които
ефектът на ЕКТ е най‐слаб.
Сравнения с антидепресанти. Анализът,
проведен от UK ECT Review Group, включва 18
проучвания с общо 1144 участници, проведени
между 1963 и 1997 г. Няколко класа антидепре‐
санти са сравнени с ЕКТ: инхибитори на моноа‐
минооксидазата, трициклични антидепресанти,
инхибитори на серотониновия транспорт, литий
и триптофан. Стандартизираният ефект е бил в
полза на ЕКТ: ‐0.802 (от ‐1.290 до ‐0.289).
Билатерална срещу унилатерална ЕКТ. Уни‐
латералната ЕКТ е въведена като опит да се ре‐
дуцират объркването и проблемите с паметта
след процедурата. 28 проучвания са проведени
между 1965 и 2000 г. и те показват скромно, но
значимо предимство за билатералната ЕКТ:
‐0.322 (от ‐0.458 до ‐0.186). Тези данни са силно
доказателство, че подобрението при ЕКТ не се
дължи на плацебо ефект. Напротив, то корелира
със силата и типа на електрическата доза. В
следващите години се показа, че унилатерална‐
та ЕКТ може да бъде почти толкова ефективна,
колкото билатералната, ако електрическата до‐
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за е шест пъти над прага за припадък (Sackeim
et al., 1993). За сравнение, при билатералната
ЕКТ се прилагат дози от 50‐100% над прага за
припадък.
Доза на електрическия стимул. Лечението с
по‐високи дози електричество води до по‐
голямо подобрение на депресията: средната
разлика в подобрението е била 4.1 точки по
скалата на Хамилтън в полза на по‐високите до‐
зи. Това е още един аргумент срещу плацебо
ефекта. Но трябва да се отбележи, че високите
дози водят до повече странични явления. Ня‐
колко проучвания, анализирани от UK ECT Re‐
view Group, сравняват стария тип електрическо
стимулиране с вълна с форма на синусоида, ко‐
ято тече в електрическата мрежа (sine‐wave), и
по‐модерния тип на кратки импулси (brief‐
pulse). Sine‐wave носи много повече електричес‐
тво през мозъка и причинява доста по‐дълго
объркване у пациентите. Но ефектът на този тип
стимулиране за подобрение на депресивните
симптоми е по‐силен: 0.620 (от ‐0.306 до 1.540).
Тежест на заболяването. Колкото е по‐тежка
депресията, толкова по‐силен е ефектът на ЕКТ.
Това наблюдение е може би уникално в меди‐
цината. Доминиращият ефект на ЕКТ при психо‐
тична депресия е отбелязан първо от Kroessler
(1985). Неговият анализ на 17 проучвания по‐
казва, че 82% от боледуващите от психотична
депресия се подобряват от ЕКТ. При лечение
само с антидепресанти този процент е 34%, при
лечение с антипсихотици той е 51%, а комбина‐
цията от антидепресанти и антипсихотици води
до подобрение при 77% от пациентите. Ефектът
при психотична депресия е дори още по‐висок в
най‐голямото съвременно проучване. Процен‐
тът на пациентите, които достигат ремисия, е
бил 95% при употребата на билатерална ЕКТ,
прилагана три пъти в седмица, при пациенти,
получили поне 10 сесии, ако не са оздравели
по‐рано (Petrides et al., 2001). Други тежки фор‐
ми на болестта, при които се наблюдават много
високи проценти на подобрение, са наличието
на кататония, ступор и психомоторно забавяне.

НОВИ МОЗЪЧНОСТИМУЛИРАЩИ ТЕРАПИИ
През годините са правени голям брой опити
да се намерят терапии, които стимулират ди‐
ректно мозъчната активност, но не дават стра‐
ничните явления на ЕКТ. Следващите няколко
параграфа обобщават най‐популяните от тези
лечения.
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Транскраниална магнитна стимулация (TMS).
Това е най‐популярната терапия от тази група.
Стимулирането на невроните се постига чрез маг‐
нитни импулси, произведени от метална навивка,
която се държи опряна върху главата, над фрон‐
талните части на мозъка. Магнитното поле пре‐
дизвиква електрическо поле в малки участъци
под навивката и последваща деполяризация на
невроните. Това обаче не води до припадъци и
пациентът получава терапията в будно състояние.
Вече има множество клиники по целия свят, по‐
вечето частни, които прилагат това лечение. Ефек‐
тивността е сравнима с тази на антидепресантите.
За целта на тази статия ние разглеждаме сравне‐
нията с ЕКТ. Най‐подробният метаанализ на дан‐
ните обхваща 25 проучвания с 1288 болни от деп‐
ресия (Chen, 2017). ЕКТ се оказва най‐ефикасното
лечение, сравнено с различни форми на TMS. От
вариациите на TMS най‐ефикасна е била тази, ко‐
ято се прилага върху левия DLPFC в продължение
на четири седмици, с 40‐55% подобрение и 25‐
35% ремисия. Тези проценти са доста по‐ниски от
това, което трябва да се очаква от ЕКТ.
Дълбока мозъчна стимулация (DBS). Тази
интервенция включва имплантирането на елек‐
троди в дълбоките ядра на мозъка. Тя беше въ‐
ведена в психиатрията след успешни опити при
болестта на Паркинсон, когато е било наблюда‐
вано подобрение на депресията. Липсват ди‐
ректни сравнения с ЕКТ, но опитите показват по‐
ниско подобрение: само 20% от лекуваните па‐
циенти са достигнали критериите за положите‐
лен отговор към терапията в най‐голямото из‐
питване при 60 пациенти (Holtzheimer, 2017).
Тази терапия обаче има голям потенциал, ако се
индивидуализират местата, където се имплан‐
тират електродите. От друга страна, това е мно‐
го по‐инвазивна терапия.
Транскраниална стимулация с директен ток
(tDCS). Това е неинвазивна терапия, при която се
прилага слаб постоянен електрически ток през
електроди на челото. Лесно приложима е и на
практика няма странични явления. Последният
метаанализ включва 10 изследвания с 393 паци‐
енти и намира, че tDCS има предимство пред
плацебо с малък, но значим ефект от g = 0.30
(Meron et al., 2015). Ефектът за ремисия се оказва
доста скромен и авторите заключават, че тази
терапия не може да се препоръча за депресия,
която е резистентна към лечение.
Епидурална стимулация на мозъчната кора
(EpCS) включва електроди, които са прикачени
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към твърдата мембрана на мозъка, за да стиму‐
лират кората под нея. Това е инвазивна, но
обещаваща в началните изпитвания процедура,
особено за лечение в по‐дългосрочен план
(Williams et al., 2016). Липсват все още сравне‐
ния с ЕКТ и броят на лекуваните пациенти е
много малък, за да могат да се правят изводи.
Стимулиране на вагусовия нерв (VNS). Тази
терапия е взета от лечението на епилепсия и
довежда до голям ентусиазъм в началото. Елек‐
троди се прикачват към вагусовия нерв и го
стимулират с ток, което води до отделяне на
неврохормони в мозъчните ядра, приемащи
импулси от вагусовия нерв. Последният метаа‐
нализ намира, че делът на ремисия след двего‐
дишно лечение е 37.7% при изпитвания, които
за използвали MADRS като скала за депресия, и
21.7%, когато е ползвана скалата на Хамилтън
(Bottomley et al., 2019). Макар и да отстъпват на
ЕКТ, тези резултати са много окуражителни,
особено за пациенти, които имат нужда от дъл‐
госрочно лечение.
Невростимулиращите терапии наскоро са
сравнени в един общ мрежов анализ, където
силата на ефекта на всяка една терапия е изчис‐
лена на базата на сравнителния ù ефект от всич‐
ки възможни анализи спрямо плацебо (Mutz et
al., 2019). Действително, битемпоралната форма
на ЕКТ има най‐силен ефект, следвана от унипо‐
лярната ЕКТ (фиг. 1).

Фиг. 1. Относителен ефект на различни невромодулаци‐
онни терапии, сравнени с плацебо
Данните са базирани на резултатите на Mutz et al. (2019).
iTBS = интермитентна тета‐бърст стимулация (един от ва‐
риантите на TMS); BL_rTMS = билатерална репетитивна
TMS (вариант на TMS); tDCS = транскраниална стимулация с
директен ток. RUL_ECT = дясна унилатерална ЕКТ. Bitem‐
poral_ECT = битемпорална ЕКТ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Удивително е, че никоя терапия, разработе‐
на през последните 80 години, не може да дос‐
тигне ефективността на ЕКТ. Промените в начи‐
на на прилагане на ЕКТ са допринесли само за
намалението на страничните явления, но не и
на ефективността. При наличието на една тол‐
кова ефикасна терапия трябва да си зададем
въпроса защо нейната употреба е намаляла
толкова много в последните десетилетия, а в
някои страни е почти или напълно спряна.
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ЕВОЛЮЦИОННО‐НЕЛИНЕЕН ПОГЛЕД
ВЪРХУ ПРОИЗХОДА И ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
Тодор Толев
Резюме. Представяме кратък преглед на основни концепции и факти за еволюционните предпо‐
ставки за появата на човека и формиране на човешкото поведение – от възникване на живота и
примитивните едноклетъчни същества до преките предшественици на Homo sapiens – приматите.
Разглеждаме тези еволюционни процеси на антропогенеза в контекста на хипотези и теории за
нелинейното естество на Битието, включително и по отношение на Еволюционната теория и ней‐
ните приложения.
Ключови думи: еволюция, произход на човека, поведение, нелинейни теории

EVOLUTIONARY‐NONLINEAR VIEW
OF HUMANS’ ORIGIN AND BEHAVIOR
Todor Tolev
Abstract. We present a brief overview of basic concepts and facts about some evolutionary prerequi‐
sites for the Humans’origin and formation of human behavior – from the origin of life and the primitive
unicellular beings to the direct ancestors of Homo sapiens – the primates.We consider the evolutionary
process of anthropogenesis in the context of some hypotheses and theories about the nonlinear es‐
sence of Nature, including with regard to the Evolutionary theory and its applications.
Key words: evolution, humans’ origin, behavior, nonlinear theories

Основна задача на този текст е да предложи
кратък преглед на възникването и натрупването
на еволюционни предпоставки за формиране на
съвременния човек и неговото поведение. Про‐
цесите около антропогенезата са били обект на
огромен брой изследвания и общият им белег
се е свеждал до стремеж за установяване на
причинно‐следствена връзка между средовите
фактори с тяхния еволюционен натиск и морфо‐
логично‐функционалните отговори при орга‐
низмите – като знак за техните адаптационни
усилия.
Причините са неясни, непълни и противоре‐
чивите резултати са много, а водещ критерий за
оценка на тези резултати е запазването на
„здравата логика” за каузалност на събитията в
хода на еволюционния процес. Защото ние, чо‐
веците, без значение дали сме любопитни чита‐
тели или усърдни изследователи – ние сме хо‐
ра, обитаващи привичния триизмерен Евклидов
свят, опрян на строга познаваемост и на ясна

линейност в протичане на събитията. Без значе‐
ние дали тези събития стават днес, или преди
милиони и милиарди години. Това е нашият
начин на мислене и оттам – нагласите ни за ос‐
мисляне на еволюцията и нейните нерядко
странни „пируети“ са също подвластни на мо‐
дела „от Евклид до Нютон“ за опознаване на
Битието и в частност – за опознаване на собст‐
вената еволюционна предистория. Ала през
последните десетилетия все повече се натруп‐
ват факти и теории, допълващи – та дори отх‐
върлящи тази устойчиво вкопана в нашата ду‐
шевност визия за Света и случващото се в него.
И у нас възниква смут. Дали това се дължи на
традиционния „Аристотелиански антропоцент‐
ризъм”, който – осъзнато или не, възразява
срещу „Коперниковия преход“ в осмисляне на
Битието? Обаче данните за природните правила
и закони извън делнично познатите нам стават
все повече. И тези „нови“ правила и закони мо‐
же би упражняват своето влияние не само върху
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случващото се в галактическия Макрокосмос
или върху събитията в субатомния Микрокос‐
мос, а и спрямо механизмите на видообразува‐
не – които ние назоваваме със сборното поня‐
тие Еволюция. И това ново предизвикателство
пред човешката мисъл очаква своето разреша‐
ване.
Поради това допълнителна задача на този
текст е да предложи повод за размисли над ро‐
лята на съвкупността от някои от тези Основни
принципи (Универсалии), управляващи Битието
– включително и нашето възникване, еволюци‐
онно развитие и делнично настояще. Значение‐
то на тези Основни принципи в контекста на
Еволюционната теория е било нееднократно
заобикаляно, като доказателствата за тяхното
присъствие са били неизменно определяни като
„случайности“, „липса на достатъчно данни“ и
даже като „методологична грешка“. Ала причи‐
ната за това е – както си позволяваме да пред‐
положим – съчетание на относителната новост
на тези авангардни хипотези с напълно присъ‐
щия на човешкото мислене навик да обяснява
Света и себе си в него с привичния за Homo
sapiens „каузален модел“ на Битието. Обаче ние
обитаваме друг, по‐широкообхватен Свят и ис‐
тинското (засега) Битие е подвластно на нови
нелинейни обяснителни модели. Включително
и за еволюцията. Накратко ще опитаме да ги
представим.
Нека най‐напред се завърнем към твърде‐
нието, че осветляването на еволюционните ас‐
пекти на психологично‐поведенческите фено‐
мени е силна стъпка по посока на засилено
внимание и разбиране на значението на ево‐
люционните концепции в тази област. Обшир‐
ният обзор [1] и появата на други публикации в
тази насока [2] са принос за познанието в тази
област в страната ни. Нека опитаме да добавим
някои неща, които приемаме за важни. Защото
Еволюционната теория не е само „допълнител‐
но четиво” за любознателни клиницисти. Тя е
призвана да бъде полезна за по‐широко осмис‐
ляне на теоретичните концепции – за да пос‐
ледват добри практически решения.
Да започнем с тезата, че натрупването на
„еволюционно наследство” за човеците започва
много отдавна – още през Протерозой или даже
Архай, с появата на първите клетки и най‐
древните еукариоти преди около 2.5 Ga и 1.9 Ga
(от giga‐anna = милиард години) [30]. А с поява‐
та на многоклетъчността още до периода Едиа‐
кара, преди около 650 Ма (от mega‐anna = ми‐
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лион години) или може би по‐рано, преди око‐
ло 1 Ga [41], се подготвя появата на хордовите и
гръбначни животни в бурните периоди Камбрий
– Ордовик преди около 550‐460 Ма [29]. За да
бъде възможно след тях зараждане на бозай‐
ниците през Късен Карбон–Триас, преди около
310‐225 Ма [29, 30, 88], а и на нашите преки
предци, приматите в Горна Креда, преди около
83‐65 Ма [29, 36, 63]. А след това, преди около
7‐3 Ма – и за възникването на нас, човеците
[146].
През този неимоверно дълъг, непостижим
за човешките представи период на формиране
на жива материя, възникват, развиват се и се
предават на потомството предпоставки за поява
на модерния човек. Ще се спрем на тези ево‐
люционни промени по‐късно в нашето изложе‐
ние. А тук само ще посочим колко неуместно е
опростенческото твърдение „че човек е произ‐
лязъл от маймуната”. Тази „късосъединителна”
констатация извежда своя корен от много чес‐
тата нагласа, дори в еволюционистките среди,
началото на процесите на антропогенеза да се
свързва само с приматите и епохата на хомини‐
ните до Плейстоцен. Ала ходът на „очовечава‐
не” е с много по‐дълга предистория. Без която
нашето съществуване в настоящия ни облик не
би било възможно.
От една страна, вярно е, че еволюционният
прочит на базисните качества на човешката
личност и поведение – каквито ние виждаме
днес при анатомично модерния човек Homo
sapiens – разширява много представите за важ‐
ни аспекти на днешната човешка същност, за‐
щото този съвременен човек е формиран от
обществото на предците, заело 99.5% от не‐
говото съществуване [1], в "разширени орга‐
нични групи” от около 40‐50 индивиди [1]. Вяр‐
но е също, че възникналите в хода на Плейсто‐
цен анатомично модерни хора с утвърдени ве‐
че практики на ловци събирачи, образуват база‐
та на човешкия стил на мислене и действие – за
да се роди картинното определение за „съвре‐
менния човек, обитаващ урбанизирана среда,
ала със съзнание от времето на пещерите и Ка‐
менната ера”.
Но от друга страна, добавянето на „пост‐
приматната фаза” в еволюцията на човека
към всички онези промени, адаптации и придо‐
бивки от предходната „чисто животинска фа‐
за” ще въведе неяснота за обема и стойност‐
та на наследството от този дълъг и сложен
процес на постепенни малки стъпки до достига‐
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не на критичното ниво за качествен скок, отбе‐
лязан с възникване на най‐древните наши
предци – Sahelanthropus tchadensis, Orrorin
tugenensis и Ardipithecus kadaba например, съ‐
ществували през Миоцен преди около 7 до 5
Ма [63, 146], с които започва „летоброенето” на
срока от време до появата на първите, макар
архаични, но истински човеци.
Поради това ще подчертаем, че нашето из‐
ложение ще проследява еволюционните проце‐
си преди появата на архаичните предци на
Homo sapiens, защото считаме, че предчовешка‐
та част на еволюцията на живата материя често
не получава дължимо внимание и антропогене‐
зата се проследява „от маймуните насетне”.
Обаче точно тази част от еволюционното нас‐
ледство дава на човеците най‐основните, жиз‐
нено важни, неотменими и вечни – докато жи‐
вот има – съчетания на подтици с поведенчески
реализации, и те са наречени „базисни потреб‐
ности” в смисъла на Абрахам Маслоу [11]. И чак
подир това, по времето на първите австралопи‐
теци, надзъртащи плахо иззад клоните из афри‐
канските рифтови долини през Ранния Плиоцен
преди около 3‐5 Ма [36, 146], тези базисни
предпоставки за ход и успех в последващата
антропогенеза, започват да „обрастват” с все
по‐човешки черти, докато се стигне до поява на
истинските архаични хоминини. Ала в този пе‐
риод от около два милиона години все повече
се намесва втори мощен фактор за формиране
на Homo sapiens. Този фактор все повече измес‐
тва ролята на класическата селекция от Дарви‐
нов тип – защото разчита на обмяна на знания и
опит, които са важна част от човешките култури.
Тази обмяна – подкрепена от мощната вече
когниция на архаичните човеци – дава продукти
– сечива, огън дрехи, жилища, а с инвенцията
на споделени вярвания по Ювал Харари [17] ид‐
ват човешките общества и цивилизациите. По‐
ради това, за да не се смесват тези два фактора
– "чисто еволюционната” предчовешка фаза с
втората „еволюционно‐културална” фаза, дове‐
ла докрай процеса на формиране на Homo
sapiens, предпочитаме да обсъждаме появата,
натрупването и унаследяването на структури и
качества, послужили като предпоставки на
последващата антропогенеза само за времето
до поява на първите примати, които вече не са
маймуни, ала още не са станали човеци. Впро‐
чем в този дух е чудесната книга на Нийл Шубин
„Вашата вътрешна риба” (Your Inner Fish)
[135], която по увлекателен начин ни представя
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описания на морфологични модули, „заимства‐
ни” още от рибите през Силур и Девон – за да
послужат един ден, макар в преобразен вид и
на нас, човеците.
Редно е да посочим някои от основните пос‐
тулати, с които учените‐еволюционисти опитват
да помогнат в проучванията на мозъчната дей‐
ност при човека, та оттам да се ускори проник‐
ването в онова, което древните елини са нари‐
чали Psyche – и което, подобно на линията на
хоризонта – отново и отново се отмества, кол‐
чем приближим тази архизагадка на Битието.
В огромния интервал от време между пър‐
вите примитивни протоклетки и приматите нас‐
тъпва поредица биологично‐еволюционни съ‐
бития, назовани „Големите преходи на еволю‐
цията“ (The Major Transitions in Evolution). Тези
важни етапи бележат нови степени на индиви‐
дуация на организмите чрез преминаване на
по‐високо ниво на организация, гарантиращо
по‐добри екологични взаимодействия и по‐
успешно адаптиране на живите същества [138].
Една от класификациите на тези преходи [139]
посочва следните събития:
1) от автореплициращи се автономни моле‐
кули – към съвкупности от молекули в проток‐
летки;
2) от независими молекули репликатори –
към структурно обособени хромозоми;
3) от RNA, функционираща като ген и като ен‐
зим – към DNA гени и ензими от протеини;
4) от безядрени бактериални клетки (прокари‐
оти) – към клетки с ядро и органели (еукариоти);
5) от безполово размножаване чрез клони‐
ране – към полово взаимодействащи популации;
6) от едноклетъчни организми – към многок‐
летъчни същества – животни, растения и гъби;
7) от обособени индивиди – към колонии с не‐
репродуктивни „касти“ (мравки, пчели, термити);
8) от общности (например примати) – към
човешки общества (с култура, говор и езици).
В рамките на тези преходи се обособяват
два вида наследствена информация. Първата е
относно структури – тъкани, органи и органни
системи, обозначени като „състояния”. При тях
налице са трайни следи от генетични инстру‐
менти на наследствеността. Втората описва по‐
ведение, което не е съвкупност от структури, а е
продукт на мимолетни отклици спрямо средови
въздействия. Този вид унаследеност се нарича
„събития” и в неговата основа са промените в
невроналните мозъчни процеси [43]. Например
мускулите са „състояния”, съставени от генно
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конструирани протеини, докато действията на
животните са „събития”, сведени до генно ре‐
гулирани мозъчни механизми за отклик на сре‐
дови фактори – каквото е поведението на газе‐
лите на Thomson, наречено stotting (специфично
подскачане), служещо да „предупреди” набли‐
жаващия хищник, че газелите бягат бързо и на‐
падението няма да е успешно.
Чрез тези две форми на генетично формира‐
ни „състояния” и генетично регулирани „съби‐
тия” човешкият (и животинският) мозък не е
tabula rasa, а разполага с вроден морфологично
обезпечен запас от еволюирали психични уни‐
версалии, подготвящи човека за важни житейски
ситуации – разделение на труда, споделяне на
храна, брак без кръвосмешение, митове, йерар‐
хия, табу, сътрудничество, размяна и алтруизъм
[120]. Но тези универсалии – освен генетични, са
едновременно и културални – защото биват мо‐
дифицирани от различните култури.
Сходна с тази идея е концепцията за екзап‐
тация на Gould и Vrba, 1982, или налична пред‐
ходна черта, предпоставяща бъдещ еволюцио‐
нен успех. Според което [64] „адаптациите имат
функции, а екзаптациите – ефекти” чрез инди‐
видуални епигенетични промени.
Тези адаптивни задачи вероятно се реали‐
зират от когнитивни механизми, каузално на‐
сочващи поведението на базата на невронално
кодирани команди [25]. Например:
1) Разпознаване на живи от неживи обек‐
ти – изключително древна мозъчна структура с
начало вероятно от гръбначните животни, която
прави избор, за да стартира каскада от пове‐
денчески актове;
2) Разпознаване на родственици – важно
умение с оглед грижи за потомството, разпре‐
деляне на ресурси и избягване на инцест, с на‐
чало може би свързано с появата и разцвета на
бозайниците;
3) Разпознаване на лице и лицева експресия
– механизъм за избиране на подход към отс‐
рещните в широк кръг житейски ситуации, като
появата на тази адаптация вероятно е свързана
с висшите примати.
4) Разпознаване на недобронамереност и
измама – важно умение за защитаване на при‐
тежания и социални позиции; допуска се свър‐
заност на това умение с висшите примати.
Ние знаем за генната регулация на поведе‐
нието и реализация на унаследения генотип в
рамките на епигенетичен процес, като „…почти
всички бозайници притежават системи за пове‐
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денчески подход, системи за страх и системи за
регулиране на възбудата. Но някои видове,
особено хората, имат и други механизми, про‐
ектирани в хода на естествения подбор като
съставки на личността. Хората и някои други
видове имат системи, които насърчават парт‐
ньорски връзки и други видове близки връзки,
включващи любов и обич между приятели и
отглеждане на потомство. А някои видове –
може би само най‐напредналите примати –
трябва да могат да се справят и с дейности,
изискващи внимание към детайли, и възпиращи
настоящите удоволствия за сметка на дългос‐
рочни печалби” [93].
Тази генна регулация се включва в понятие‐
то адаптивност, посочвано още от 1859 г. от
Дарвин [7, 8] и валидно не само за животинския
свят, но и за формирането на човешкия вид.
Адаптивността е възникнала много рано, в са‐
мата зора на биологичната еволюция [27], но
това качество е разпознавано значително по‐
рано [28] от английския биолог Douglas Spalding
в 1896 г. и в същата година от английския етолог
Lloyd Morgan, от американския палеонтолог
Henry Osborn, както и от американския психолог
James Baldwin, и е известно днес като „ефект
на Балдуин”. С този феномен се отбелязва из‐
вестно възвръщане към възгледите на великия
френски натуралист Ламарк (Jean‐Baptiste La‐
marck) за унаследяване на придобитите ка‐
чества [28]. Тази идея за адаптивност, като ин‐
дивидуално вариращ адаптивен потенциал, от‐
варя път на епигенетиката към обяснителния
арсенал на Еволюционната теория.
По този начин присъщата на всяко живо съ‐
щество адаптивност, отчитаща потенциала в
борбата за оцеляване и възпроизвеждане (Дар‐
вин) [7, 8], е начало на видообразуването като
основен процес в еволюцията, протичаща на
две нива [56] – макроеволюция (формиране на
обща телесна схема) и микроеволюция (нюан‐
сиране на вариации в рамките на тази схема). А
съчетаването на тези две нива на еволюция
обяснява хода на трансформиране на морфоло‐
гично‐функционалната база на живите организ‐
ми като отговор на натиск и предизвикателства
на средови фактори.
Важна роля за разбиране на процеса на ви‐
дообразуване има теорията за аутопоетична
система [130] като система от взаимообвърза‐
ни процеси на синтез, но и на деструкция на би‐
окомпоненти в насока към по‐успешно възпро‐
извеждане на създалата ги жива съвкупност –
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което означава реализация на еволюционния
процес. В тази концепция се предвиждат „уме‐
ния за разпознаване" на подходящи за допус‐
кане на съставки на извънорганизмената среда,
а това е прелюдия към когниция като базисно
свойство на живата материя [147]. В разширен
смисъл идеята за аутопоеза е приложима и в
пространствата на социалните науки [133], с ко‐
ето се превръща в интересен подход за разби‐
ране на еволюиращите нервна система, мозък и
психични функции при прехода от древните жи‐
ви създания до съвременните хора.
В тази връзка аутопоетично модерираната
приемственост при прехода от изцяло животин‐
ско към човешко поведение се свежда до
„практики” на четири вида социално поведение
[75] – защото при човека основната част, а може
би и цялото поведение е социално:
1) Взаимноизгодна интеракция, донасяща
полза както на извършителя, така и на получа‐
теля;
2) Егоистична интеракция, носеща полза
на извършителя за сметка на вреда за получа‐
теля;
3) Алтруистична интеракция със саможер‐
тва на извършителя в полза на получателя и
4) Интеракция от омраза, при която из‐
вършителят понася вреда, за да навреди на по‐
лучателя.
Приема се, че поведенческите програми при
човека, а също и при значителна част от живот‐
ните, се свеждат до поведенческа активност в
рамките на неголям брой системи [55]:
1) Система на агресията – посрещане на
пряка опасност чрез заплаха или с нанасяне на
увреда; чрез контрол над други същества от съ‐
щия или друг вид по повод храна, партньор, те‐
ритория;
2) Система на страха – избягване или бягс‐
тво от пряка заплаха;
3) Система на сигурността – проверка и
предотвратяване на потенциални заплахи;
4) Система на отвращението – (а) избяг‐
ване на патогени/токсини, (б) избягване на не‐
желани сексуални контакти, (в) реакция спрямо
морално отклонение;
5) Статусна система – за подобряване, за
запазване и за демонстриране на статус, доми‐
ниране и/или на престиж;
6) Система на ухажване – за намиране, за
привличане и за подбор на сексуални партньори,
за сексуален контакт и зачеване на потомство;
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7) Система за свързване – осигуряване на
близост/достъпност на обгрижващи индивиди;
8) Система на обгрижване – оказване на
грижи и защита на потомството и на други зави‐
сими индивиди;
9) Система на обвързаност – формиране и
поддържане на дългосрочни взаимоотношения
със сексуални партньори, за регистриране и
предотвратяване на изневяра;
10) Система на привързаност – формиране
и поддържане на контакти и на взаимоотноше‐
ния с членове на група, с приятели;
11) Система за реципрочност – намиране и
подбор на партньори за взаимодействие, раз‐
мяна на услуги и ресурси, наблюдаване и подк‐
репа на честност;
12) Система за придобиване – придобива‐
не, натрупване и защита на ресурси;
13) Система на игра – трениране на умения,
демонстриране на умения и на привлекателни
свои черти, промоция на социални връзки;
14) Система на любознателност – придо‐
биване на знания, изследване на заобикаляща‐
та среда.
Тези системи – поотделно или в съвкупност,
чрез съответните им емоции, са мотивиращ
фактор спрямо преки или отдалечени цели на
индивида. Като на практика те могат да се
свеждат до три основни групи, общи за всички
живи същества [3]:
1) поведение за себесъхранение – включва‐
що всички програми за лично оцеляване;
2) поведение за размножаване и грижи за
потомството – относно репродукция и роди‐
телство;
3) поведение, способстващо за оцеляване
на вида като цяло – включващо прояви на алт‐
руизъм.
Тези програми са насочени към пет групи
проблеми, свързани с оцеляването, размножа‐
ването и съвместното съществуване в група [44,
45].
Петте групи проблеми, твърде сходни с ти‐
пологията на Большаков [3], са следните:
1) проблеми на оцеляването – намиране на
храна, място за живеене, спасяване от врагове;
2) проблеми с ухажването – намиране и за‐
пазване на интимен партньор;
3) проблеми с родителството – помощ за
потомството да расте и оцелява;
4) проблеми с роднинството – помощ за
потомството на генетични родственици;
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5) проблеми с груповото живеене – иден‐
тифициране на измама, преговори за социална
йерархия.
Справянето с тези проблеми е наложило по‐
ява на модули от поведенчески стратегии,
обозначени като еволюирали психични меха‐
низми със следните общи свойства [44, 45]:
1) съществуват в настоящата си форма, по‐
неже са решавали аналогични предходни спе‐
цифични адаптивни проблеми;
2) приложими са само върху тясно обособен
срез от събития;
3) техният „вход” съобщава на организма за
наличие на конкретен адаптивен проблем;
4) претърпяват трансформации в своя „из‐
ход” на базата на правила за решение;
5) техният „изход” е физиологична реакция,
манифестно поведение или свързване с друг
психичен механизъм.
6) насочени са пряко към разрешаване на
специфичен адаптивен проблем.
Така описаните еволюирали психични меха‐
низми не са тъждествени с инстинкти – защото
са снабдени с параметри за вход и изход и из‐
ползват правила/алгоритми за вземане на ре‐
шение. Ето защо те не са ригидни реакции
спрямо възникнал проблем, а гъвкави посред‐
ници за поливариантни отговори. В този сми‐
съл те са комплексни адаптации – възникнали
са на базата на предчовешкото морфологично и
физиологично наследство от животинските
предци и след дълга еволюция в рамките на
няколко милиона години от Плиоцен до Плейс‐
тоцен (5.3‐2.6 Ма) [115] не са претърпели вече
значителни промени [94].
Със своята пластичност и модулност, и липса
на директна генетична заложеност, еволюира‐
лите психични механизми са твърде сходни с
епигенетичните правила [102], както и с кон‐
цепта за предиспозиции [77]. В този смисъл се
приема, че модерният Homo sapiens е изградил
огромен набор от такива психични механизми –
специфично насочени към множеството свои
адаптационни проблеми – така, както човешко‐
то тяло разполага с многобройни специфични
телесни адаптации във връзка с всички видове
средови въздействия [45]. И тази индивидуали‐
зация и специализация на психичните механиз‐
ми позволява ефективна и гъвкава адаптация,
филогенетично модерирана от сложната и ди‐
намична средова конюнктура.
За облика на еволюционно формиране на
модерния човек от значение са две основни
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дименсии – проксимални механизми (онтогения
и физиология) и крайни причини (филогения и
адаптивна функция), а тяхното взаимодопълва‐
не дава обяснение на многоликия спектър на
човешките изяви [40].
Тези крайни причини до голяма степен са
подвластни на фактори, които човек „произ‐
вежда”, за да обезпечи за себе си и потомството
обитаема среда, населена с предмети и кон‐
цепти, на които самият той е създател. Тази
обитаема среда, наречена култура, с всички
нейни атрибути – веществени и духовни – може
да се определи като продукт на еволюирали
психични механизми при индивиди, живеещи в
групи [149]. И тук се включват не само човеците,
но и висшите примати.
Впечатляващо е, че еволюиралите психични
механизми получават проекция в прословутата
Пирамида на човешките потребности (Pyra‐
mid of Human Needs), предложена като цел на
процесите по себеактуализация от бележития
американски психолог Abraham Maslow [11].
Потребностите в тази пирамида са подреде‐
ни в пет йерархично съотнесени нива:
1) физиологични – храна, вода, сън, здраве;
2 сигурност – подслон, безопасност, обез‐
печеност;
3) принадлежност – любов, семейство, об‐
щност;
4) себеуважение – уважение, признание,
самоуважение;
5) себеактуализация – познание, реализи‐
ране, креативност.
Полезността на Пирамидата на потребности‐
те – като прозрение и конструкт, е извън съмне‐
ние и доказателство са модификациите на тази
класификация [87], предлагащи например не
пет, а седем нива на потребности.
Йерархичната подредба на потребностите
при човека е с огромна еволюционна стойност.
Така, чрез системата от мотивации, човешкото
поведение се регулира по правилата на обратна
връзка относно своята насоченост [134]. Прото‐
типи (аналози) на подобни мотивационни сис‐
теми се наблюдават и при висшите бозайници
[24] и висшите примати [63] – при поведения за
себесъхранение, предпазване от врагове и бо‐
лести, привързаност, борби за принадлежност
към група и статус, ухажване и запазване на
партньори, родителски грижи, алтруизъм.
Така възникналите поведенчески комплекси
– като мотивации за домогване към потреб‐
ности – задвижвани от еволюирали психични
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механизми, под коригиращия контрол на кул‐
турната среда – възникнала заради биологич‐
ни, социални, икономически и исторически обс‐
тоятелства, формират в хода на борбата за оце‐
ляване и възпроизвеждане сложната и много‐
лика, ала нерядко противоречива система на
човешкото ролево поведение [33]. Впрочем про‐
тотипи (аналози) на ролево поведение се отк‐
риват и при голяма част от висшите примати [63,
151].
Следва да се споменат и някои хипотези за
така описаната вродена готовност към поведен‐
ческа изява. Които биват наречени предиспози‐
ции за видовоспецифично поведение [143].
Тези предиспозиции са синтонни с идеята за
мозъчна макроорганизация, известна като мо‐
дел на триединния мозък заради наличието на
три функционално обособени модули и свърза‐
на с името на Paul MacLean [131].
1) Първият модул – archipallium, или прими‐
тивен мозък, е най‐древната архаична част от
мозъка на Reptilia, образувана от структури на
мозъчния ствол и най‐стари базални ядра, и ре‐
гулира автономни функции – терморегулация,
пулс, дишане, метаболизъм, равновесие, ос‐
новни инстинкти за оцеляване.
2) Вторият модул – paleopallium на ранните
Mammalia, е съставен от структури на лимбич‐
ната система и осигурява регулацията на емо‐
ции, памет, обоняние, сън и оттам – регулация
на поведението и на функции на вътрешните
органи.
3) Третият модул – neopallium, наричан още
главен мозък, с мозъчната кора (neocortex) на
двете хемисфери, както и чрез някои субкорти‐
кални ядра, осъществява всички висши когни‐
тивни функции на много от късните Mammalia,
на всички Primates и на Homo sapiens.
Това деление на модули/слоеве, предложе‐
но от MacLean, е до голяма степен условно –
защото например произлезлите от динозаврите
птици разполагат с добре развита лимбична
система, каквато са имали вероятно и самите
динозаври.
Така обяснената чрез триединния мозък те‐
за за предиспозиции за видовоспецифично по‐
ведение е сходна с новия прочит на понятието
на Карл Густав Юнг за архетип – бляскаво проз‐
рение за дълбините на човешката психичност, а
от еволюционистка позиция – генетична струк‐
тура за предразположение към видовоспеци‐
фични преживявания и съответното им поведе‐
ние, или геномна експресия по отношение на
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човешката psyche, представена в стереотипите
на човешките поведенчески изяви.
Предполага се съществуване на две големи
системи от архетипове:
1) ангажирани с привързаност, принадлеж‐
ност, оказване и получаване на грижи, алтруи‐
зъм;
2) ангажирани с ранг и статус, дисциплина,
закон и ред, територия и ред.
А ако възникне ситуация на противопоста‐
вяне и съревноваване, това ще се реализира с
четири възможни типа поведение: 1) сътрудни‐
чество и интеграция; 2) доминиране; 3) подчи‐
нение и 4) оттегляне и социална изолация.
По този начин [143] възникват разнообраз‐
ните правила, стратегии и тактики за реакция,
насърчаващи вероятността за оцеляване на ге‐
ните чрез операционално поведение във всички
сфери на жизнена активност – в индивидуален,
в семеен или в групов план, както и посредст‐
вом множество идеаторни конструкти – норми,
табу, митове и религии.
Чрез тези архетип‐базирани нагласи за зауча‐
ване на определени поведенчески реакции се отк‐
рива подстъп към основните биосоциални цели,
иницииращи човешкото поведение [143] – осигу‐
ряване и получаване на грижи, съревнование за
власт и сътрудничество. Обаче дискусията за ес‐
теството и броя на тези цели е все още открита и
поради това ще трябва да се съгласим с Юнг – че
има толкова архетипове, колкото са типичните,
често срещани ситуации в човешкия живот.
Ще допълним, че вродената предразполо‐
женост към вариации в появата или в интензив‐
ността на поведението не се наблюдава само и
единствено по отношение на човека. Въпреки
предимствата на балансираната и по възмож‐
ност – константна поведенческа гъвкавост, жи‐
вотни от един и същи вид или популации често
и устойчиво се различават в поведението си –
някои индивиди са последователно по‐агре‐
сивни, по‐експлоатативни или по‐плахи и страх‐
ливи от други. Това явление се нарича „живо‐
тинска личност“ (Gosling и John 1999, Drent et al.
2003, по Bergmüller, 2010, [31]), или „поведен‐
чески синдром“ (Sih et al. 2004, по Bergmüller,
2010, [31]). Поведенческият синдром (или лич‐
ност на животните) описва при животни от един
и същи вид различни нива на експресия на по‐
веденчески фенотип и на стабилност на пове‐
денчески черти, които са устойчиви във времето
и в различните ситуации [31]. Този феномен е
знак за предполагаема проекция на конструкти
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със свойствата на архетип далече преди появата
на човешкия вид и е доказателство за дълбоко
заложената приемственост на поведенчески
формули при различни животински видове –
точно така, както срещаме различия – по темпе‐
рамент, предпочитания, обекти на внимание,
ценностни структури и много други личностови
характеристики – при антропологично еднакви
хора, обитаващи сходни според културния си
облик територии. И тези данни за наличие на
вътревидови вариации – или на животинс‐
ка/човешка личност – са довод в полза на роля‐
та на предчовешките предпоставки за форми‐
ране на Homo sapiens.
Ще добавим в заключение, че еволюцион‐
ните продукти не са хомогенни в контекста на
приноса им за адаптивен успех [141]. Освен по‐
лезни адаптации тук спадат и странични про‐
дукти без пряка адаптивна полза, например
човешкият пъп или математическата дарба –
безполезна преди, ала днес – крайно важна за
професионална реализация. Има още и еволю‐
ционен шум – например формата на ушната
мида. Но понякога от тези добавъчни еволюци‐
онни продукти възникват неочаквано подчерта‐
но полезни ефекти и тогава те се превръщат в
екзаптации. Например първоначалната функ‐
ция на езика като „участник” в храненето се до‐
пълва с изключително важната роля за участие в
човешката реч.
Да се върнем сега към споменатото еволю‐
ционно наследство от нашите предчовешки
предци и неговата роля за антропогенезата в хо‐
да на еволюционния процес. Вече посочихме в
началото на това изложение колко древна е
предисторията на човека и очертахме основните
нива на нарастване на комплексност в духа на
„Големите преходи на еволюцията“ [138, 139].
И в този контекст нека направим кратък преглед
на основните еволюционни придобивки за чове‐
ка при всяко от нивата на този преход.
1) Древните едноклетъчни същества. С
възникването си през Архай – Протерозой пре‐
ди около 2.5‐1.9 Ga [30] те от самото начало
притежават най‐основните всеобщи прояви на
жизнена активност – процесите на асимила‐
ция, метаболизъм, газова обмяна, екскреция. А
също така и движение за тези цели – при това
цел‐ориентирано и стимул‐мотивирано движе‐
ние, чрез „разпознаване“ на полезни от вредни
обекти [101]. Или сензор‐насочвано движение
[52]. Както и полово размножение [67], при това
– по твърде сложен, даже „романтичен” начин,
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както е при чехълчето Paramecium caudatum, с
„предконюгална целувка“ – допир в оралната
област за определяне на вероятна междупарт‐
ньорска съвместимост и ако всичко е наред,
следва почистване на вентралните зони със
специализирани реснички, за да се получи „ко‐
нюгационна лепенка“, а сетне настъпва и сама‐
та размяна на генетичен материал. И тук нека
отново да припомним теорията за аутопое‐
тична система [130] – заради уменията на тези
прадревни бионти да „разграничават” себе си
от средата и да „разпознават” потребни за тях
неща, за да осъществяват своя метаболизъм,
както и да възпроизвеждат себеподобните си.
Всички тези базисни жизнени активности,
присъщи на едноклетъчния свят, са налице при
човека – защото именно от древните Prokaryota
и Eukaryota човекът получава първичната
„жажда за живот” – така вълнуващо описана в
цялото творчество на Джек Лондон – и тази пър‐
вична жизнена активност, с всичките присъщи
атрибути – хранене, отделяне, сетивност, дви‐
жение, размножение – е обща за всички живи
системи [116] и се вписва чудесно в „Седемте
стълба на живота” [53], за да образува величес‐
твения еволюционен мост от древните протисти
до съвременния човек.
И още една съществена аналогия. С появата
на живата клетка, за прадревното създание све‐
тът е разделен на две части с базисно различни
свойства: „Самото то” и „Всичко друго” и живе‐
енето се свежда до взаимодействия на тези две
части на Битието. А смъртта е изчезване на пър‐
вата от тях. По идентичен начин приема света и
днешният човек. За него също отделно същест‐
вуват „Аз самият” и „Всичко друго”. Второто за‐
ради социалния начин на живот при хората се
дели на „Другите“ и „Всичко останало“. Обаче
ние знаем, че много животни – близкородстве‐
ни или не съвсем, общуват интензивно и имат
поради това представа за „Другите“. А дори ед‐
ноклетъчните Eukaryota са способни да разме‐
нят сигнали помежду си [119], което е знак, че и
те разграничават себе си от „Другите“. Ето как
виждаме и тук обща база на жизнената актив‐
ност – от възникване на живота до нейното
унаследяване от днешния човек.
Впрочем нали при всеки един от нас живо‐
тът започва от сливане на две отделни клетки. И
така, с великото тайнство на зачатието, полу‐
чаваме ние правото си на живот. За да избира‐
ме след време как точно да проведем своето
живеене.
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2) Многоклетъчният свят. Към края на
продължилия над 2 милиарда години Протеро‐
зой се формират условия за нееднократно въз‐
никване на многоклетъчни организми – няколко
пъти за растения, водорасли, гъби и плесени, и
само веднъж за животни (Metazoa) [69], което е
знак, че многоклетъчността не е плод на слу‐
чайности, а е закономерен резултат от съчета‐
ние на фактори в хода на еволюционния процес
[5, 6]. Появата на многоклетъчните същества се
свързва с периода Едиакара, ала възможно е
този преход да е настъпил още по‐рано – преди
около 650 Ма и даже 1 Ga [41], заради предимс‐
твата на организми от многоклетъчен тип с по‐
голям размер и по‐добри шансове за оцеляване
[38]. След особената фауна през Едиакара –
дискове, подобни на лист или на фуния при‐
дънни същества, меки червеоподобни създания
и организми без сходство с нито една таксоно‐
мична група – настъпва прочутата „Камбрийска
експлозия”, по името на първия период на Па‐
леозой – Камбрий (542‐485 Ma) [115]. По време
на Камбрий, само за 57 Ма, се появяват основ‐
ните групи на днес съществуващите живи съ‐
щества: протеи и мешести, червеи, молюски и
членестоноги. Както и трилобитите – една от
иконите на ранния Палеозой. От тук почва ро‐
дословието на днешните ракообразни, насеко‐
ми, паяци. Както и на предците на бъдещите
гръбначни животни, от които след много мили‐
они години ще се появи и човекът.
Радикалната новост на многоклетъчния жи‐
вот от периода Камбрий е появата на телесна
схема с обособена телесна форма и възниква‐
не на симетрия: сферична, радиална, билате‐
рална, квадрирадиална и пентарадиална, като
най‐разпространена се оказва билатералната
телесна схема – защото се облекчава придвиж‐
ването напред, както и заради улеснен транс‐
порт на вещества в организма [62]. С появата на
ново свойство – клетъчна диференциация – нас‐
тъпват процеси на обособяване на тъкани с
различна морфология, а от тях на органи и сис‐
теми от органи. Обособяват се две нива на
комплексност – на небилатерални животни с
два телесни слоя (non‐bilateria; diploblastic) и
билатерални животни с три телесни слоя
(bilateria; triploblastic) [41]. При триплобластните
животни се образуват три вида тъкани – екто‐
дерма отвън, а отвътре ендодерма и мезодер‐
ма между тях. Това е предпоставката за форми‐
ране на основните органи и системи от органи –
1) за придвижване и подкрепа; 2) за хранене и
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храносмилане; 3) за екскреция и осморегула‐
ция; 4) за циркулация и обмяна на газове; 5) за
размножаване; 6) нервна система и сензорни
органи. Съчетанието на нервна система и на
сензорни органи с трипластен строеж и билате‐
рална симетрия поражда преден главов край с
централен ганглий/мозък и с основните сетива,
и заден край с анус и опашка. Този процес на
цефализация води до развитие на вентрална
част с крайници и дорзална част, и създава пре‐
димства на така устроените животни, като улес‐
нява локацията на храна, лова и защитата [41].
По този начин Metazoa осъществяват прием‐
ственост на ново равнище и от нов устройствен
тип за основните видове жизнена активност от
епохата на едноклетъчния свят – движение,
хранене, отделяне и репродукция, на способите
за нападение и за избягване на заплахи. Тези
всеобщи за живота насоки на активност са на‐
лице и при човека и са основа на човешките по‐
веденчески изяви.
От Metazoa Homo sapiens наследява билате‐
рална симетрия и обща телесна схема с модули,
които съвременните хора имат. Наследени са
храносмилателната и кръвоносната система,
нервната система с главен мозък и надлъжна
нервна корда, наборът от сетива и преди всичко
очи, най‐важният за човешкия вид сензор. И се
реализират по нов начин и на ново ниво насле‐
дените от едноклетъчния свят атрибути на жиз‐
нена активност – 1) телесна подреденост; 2)
сензитивност към стимули; 3) растеж, раз‐
витие и репродукция; 4) саморегулация и 5)
хомеостаза [124] – които съдържат основните
насоки в предстоящата след стотици милиони
години поява на човека и неговото поведение.
А половото размножаване, наследено от
Eukaryota, е развито на ново ниво, с добавяне
на полов диморфизъм.
3) Ранните гръбначни животни. Появата в
Камбрий на хордови животни преди около 550
Ма [132] и на гръбначни животни през Ордовик
(485‐443.8 Ma) [115], бележи нов етап в разви‐
тието на животинския свят. Основните белези
на хордовите животни (налични и при техните
гръбначни потомци) са: билатерална симет‐
рия на тяло от три зародишни слоя, дорзална
хорда и над нея централна нервна система,
фарингеални цепки на глътката и същинска те‐
лесна кухина (coelom), затворена кръвоносна
система с коремно разположен магистрален
кръвоносен съд (сърце при някои от тях), вто‐
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рична уста (deuterostoma), пълен храносмила‐
телен тракт, в срещуположната телесна част –
анус, а след ануса – опашка [86, 106, 110].
Появява се и ендостил (endostyle) – особен
орган във фарингеалната област, от който след
време ще се обособи щитовидна жлеза като
основен метаболитен регулатор при Vetrebrata.
Възниква и нервна връв (nerve cord) с централ‐
на, изпълнена с течност кухина – за разлика от
коремно разположената плътна нервна връв на
безгръбначните животни. Телесната схема е из‐
градена на принципа на сегментиране с отдел‐
ни функционални дялове [86]. Възникват и ня‐
кои по‐малко очевидни, но важни за морфоге‐
незата устройства – ектодермалните плакоди
(с роля за формиране на съставки на сензорните
органи и главата) и невралния хребет (генери‐
ращ клетки за формиране на ендокринни жлези
и на нервна система, на повечето хрущяли и
кости за черепа и челюстите, на фарингеални
дъги и зъбите). Забелязват се наченки на аси‐
метрия още при Amphioxus – с ляво разполо‐
жена уста, ала с дясно разположен чревен ди‐
вертикулум. Тази асиметрична латерализация
след време ще бъде особено важна за морфо‐
логичния и поведенчески асиметризъм на мно‐
жество животни, както и за човека [36].
Най‐важните иновации при Vetrebrata, про‐
явени най‐напред при рибите, появили се в Ор‐
довик – Силур и вече изобилни в хода на пос‐
ледвалия Девон (419‐359 Ma) [115], са поява на
гръбначен стълб с прешлени и ребра, а сетне
на зъби, челюсти и глава с череп за основните
сензорни органи, както и мозък с основните
дялове със съответни функции [29, 66]. Налице е
ендокринна система с тиреоидна жлеза и хи‐
пофиза [106]. Имат плавници, от които след
време ще се формират и крайници за преход
към сухоземен живот. Дишат с хриле (а след
време някои от тях и с бял дроб). Кръвоносната
система е затворена, с един кръг на кръвооб‐
ращение, а сърцето е с едно предсърдие и две
или три последователно свързани камери. От‐
делителната система е адаптирана към соле‐
новодни морета или сладководни водни басей‐
ни. Появява се фотосензорен пинеален апарат,
преобразен след време в пинеална жлеза, регу‐
лираща циркадиемната активност [59]. Появя‐
ват се първите визуални пигменти за цветно
зрение [39] и камерни очи със зрителен неврон,
присъщ на гръбначните животни [60]. Възникват
и първите вестибуларни полуокръжни канали за
ориентация в пространство [29, 86]. Кожата им
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е с трайна външна покривка, обикновено от
люспи или със защитна броня. Обикновено са
разделнополови. Грижите за потомството – съ‐
дейки по сега живеещи видове (което е рисков
подход със слаба доказателствена стойност), са
понякога налице, но като цяло са нехарактерни
за този клас животни [14, 73, 106, 109].
От ранните Vetrebrata като наследство при
Homo sapiens са триплобластното тяло с била‐
терална симетрия и същинска вътрешна кухина,
наличие на гръбначен стълб с прешлени и реб‐
ра, зъби и челюсти, череп и глава, централна
нервна система с разделен на дялове мозък,
затворена кръвоносна система със сърце, вто‐
рична уста и пълен храносмилателен тракт, ка‐
мерни очи и визуални пигменти, вестибуларен
апарат, някои основни ендокринни жлези, раз‐
делнополовост, както и кожа с трайна външна
покривка.
Тези морфологични структури присъстват в
човешкото тяло – разбира се, в модифициран
вид, и заставят човека да формира съзнание и
поведение, обвързано с тези органи и системи –
защото чрез тях се осъществява и поддържа чо‐
вешкият живот – макар ние, човеците, рядко да
се досещаме за това.
4) Сухоземните гръбначни животни. За‐
бележителният преход към живот на сушата
започва от рибите в Късен Девон (375 Ма) с
прочутата находка на Tiktaalik – почти риба,
обаче с ясно оформени крайници за ходене
[136], както и от истински четирикраките живот‐
ни (Tetrapoda) – Ichthyostega и Acanthostega
(363 Ма) [29, 48, 146], с които за около 25 Ма се
поставя началото на ерата на земноводните
(Amphibia). Обект на спор са причините, довели
до появата на крайници за сухоземен начин на
живот – може би крайниците са служели в плит‐
ки води за разравяне на тинята, за избягване на
застояла и бедна на кислород вода, за спасение
на сушата от опасни хищни риби или намиране
на нови ниши поради пренаселени водни ба‐
сейни [49, 51]. Първите земноводни – лабирин‐
тодонтите (Labyrinthodonta), имат четири край‐
ника със схема, присъща на всички последващи
групи гръбначни животни. Разполагат с костен
пояс за рамото и таза, издържащи теглото на
тялото, а крайниците имат по една кост за
мишница или бедро, две кости за предмишни‐
ца или подбедрица, група малки кости за кит‐
ка или стъпало и по 8‐7‐6, а по‐късно 5 пръста
на всеки крайник (пентадактилия), като по‐
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големият предходен брой пръсти не успява да
понесе натиска на еволюционната потребност.
Налице е формираща се шия, а гръбначният
стълб вече е с четири дяла – шиен, гръден, та‐
зов и опашен. Разчитат на бял дроб, развит от
плавателния мехур на двойнодишащите риби,
но и на влажната, пропускаща кислород кожа.
Възниква и втори кръг на кръвообращение,
сърцето има две предсърдия и една камера. Все
още обаче размножаването им зависи от водна
среда, яйцата са с външно оплождане, с мета‐
морфозираща ларва [29, 49, 86]. Данните за на‐
личие на език при архаичните земноводни са
косвени – палеонтологични находки липсват,
ала съдим за наличието му според находки при
днешните техни потомци [106].
Появата на амнион (забелязан още през 1866
г. от Haeckel) е разграничителен белег при
Vetrebrata, с предназначение да осигури течност
и храна на зародиша и механична защита срещу
травма, и така прави развитието му независимо
от водна среда, за разлика от риби и земновод‐
ни. Отпада стадият с преходна ларва, характерна
за Amphibia. По този начин амниотните тетрапо‐
ди (Amniota) получават предимства за завладя‐
ване на сухоземните пространства. Общата те‐
лесна схема при Amniota се запазва, но с извест‐
ни промени. Черепът не е така плосък, шията е
добре оформена и дяловете на гръбначния стълб
са по‐ясно обособени. Крайниците са по‐добре
пригодени за движение по суша, а пръстите,
вече с нокти, са само пет [97]. Дишането е с бял
дроб, аспирационно, за сметка на междуребрени
мускули и на широкообхватни ребра. Кръговете
на кръвообращение са два. Сърцето е с две
предсърдия и две камери, като при някои
Vertebrata, съдейки по днес съществуващите ви‐
дове, междукамерната преграда е непълна. Три
полулунни канала осигуряват вестибуларна ори‐
ентация, а трайният преход към сухоземен живот
води до развитие на слух и вътрешно тимпа‐
нично ухо, по‐добро от атимпаничното ухо на
ранните тетраподи и Amphibia. Кожата е суха
при Amniota, с кератинова защита от плочки
или с люспички, развиват се косми или пера.
Размножаването е по правило разделнополово
и с много по‐отчетлив полов диморфизъм [29, 30,
51, 86, 145]. Данни от фосилни находки сочат, че
са се делели на хищници, насекомоядни и расти‐
телноядни, защото топлият и влажен климат е
осигурявал обилни и разнообразни хранителни
ниши [51]. Важна обща характеристика на всички
групи Vertebrata е сходната конфигурация на
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техния мозък, с наличие на едни и същи основ‐
ни подразделения и сходно разположение, с изк‐
лючение при миноги и миксини, при които липс‐
ва малък мозък. А мозъчният обем расте – без‐
челюстните риби имат по‐малък мозък от кост‐
ните и челюстните риби, мозъкът на земновод‐
ните е по‐малък от този на влечугите, на влечуги‐
те – по‐малък от този на птиците, а на птиците –
по‐малък от този на бозайниците [113].
По времето на Карбон архаичните Amniota
се разделят на трите си основни клона въз ос‐
нова на различия в черепния строеж. Най‐
примитивните (Anapsida) нямат отвори в черепа
зад очната орбита и от тях произлизат днешните
костенурки (Chelonia). Само с един отвор в сле‐
поочната област (Synapsida) са проспериращите
през Карбон и Перм Pelicosauria и Therapsida. От
тази група подир време ще получат произхода
си и бозайниците (Mammalia), а от тях и ние,
човеците. Групата с два отвора в слепоочната
област (Diapsida) се изявява с бурен разцвет на
динозаврите (Dinosauria) и дава начало на съв‐
ременните крокодили, гущери и змии (със
сборното наименование Sauropsida или с по‐
известното днес название – влечуги/Reptilia),
както и на птиците/Aves – днешни потомци на
изчезналите динозаври [29, 48, 49, 86]. Ала с
Diapsida и с динозаврите човеците пряко родст‐
во нямат и затова няма да отделим тук внима‐
ние на тази група впечатляващи живи същества.
От сухоземните Vetrebrata наследството за
Homo sapiens е обилно – напълно оформена те‐
лесна схема с гръбначен стълб в дялове и шия,
череп с едно слепоочно отвърстие (Synapsida),
четири крайника с идентични кости и пет пръста
с нокти, оформена уста с език, усъвършенствана
дихателна система, по‐близка до тази при чове‐
ка сърдечно‐съдова система, цветно тетрахро‐
матично зрение (но редуцирано при човека до
трихроматично), вътрешно ухо с поява на слух,
амниотично хранен зародиш, предшественици
на косми, които заедно с по‐съвършената ен‐
докринна система ще стимулират появата на
ендотермия.
Цялата тази морфологична „апаратура” е на‐
лице при съвременния човек, а сухоземните жи‐
вотни от Палеозой я ползват като предпоставка
за своя последващ голям еволюционен преход.
Наследството за човека от древните Vertebrata
и Tetrapoda му осигурява множество прототипи
на органи и телесни части, които са предпостав‐
ка за формиране на бъдещия Homo sapiens, с
присъщия му облик и поведение.
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5) Епоха на бозайниците. По време на Ме‐
зозойската ера (252‐66 Ma) [115] – епохата на
триумфиращите чудовищни динозаври, в ъгъл‐
четата на екологичните ниши плахо започват
съществуването си съвсем нови същества, от
които след време ще се появят бозайниците, за
да осигурят подир това появата и на нас, чове‐
ците. С първоначалната радиация на амниотни‐
те Tetrapoda през Късния Карбон (310 Ма) и от‐
делянето на Synapsida от Sauropsida, възникват
пеликозаврите (Pelicosauria) и след тях – сфена‐
кодонтите (Sphenacodontoidea) – огромни гуще‐
роподобни зверове, властващи на Земята през
периода Перм. От тях произлизат терапсидите
(Therapsida), вероятно с козина и с ендотермия.
Следват сходните на бозайници цинодонти
(Cynodontia), а след Великото измиране на ви‐
дове към края на Перм и началото на ерата Ме‐
зозой, около 40 Ма след появата на първите те‐
рапсиди, в Късен Триас, преди около 225 Ма,
налице са първите базови бозайници, вече жи‐
вородни (Theria), вероятно още по времето на
Юра [29, 30, 88, 89].
Днес съществуващите групи Mammalia се
разделят на еднопроходни (Monotremes), на
торбести (Marsupialia) и плацентни (Placentalia).
А от плацентните бозайници произлизат прима‐
тите и човеците. Първите плацентни (Eomaia) са
забелязани от средата на Креда в Северна Аме‐
рика, а през Късна Креда ранните плацентни
Mammalia се разцепват на четири групи. Най‐
напред се отделят Afrotheria и в днешна Африка
продължават своята еволюция – за да се полу‐
чат от тях днешните слонове, моржове и земе‐
ровки. Втората група Xenarthra (мравояди, бро‐
неносци, ленивци) остават изолирани в Южна
Америка. Третата група Boreoeutheria се появява
в Северна Америка, Европа, Азия и се дели на
Laurasiatheria (хищници, копитни тревопасни,
прилепи, китове и насекомоядни) и на Euar‐
chontoglires (гризачи, зайци и примати) [29, 30].
Бозайниците (Mammalia) са с метаболитно
обусловена ендотермия, може би съществува‐
ла още през Перм при дицинодонти, тероцефа‐
ли и цинодонти [114], но се свързва с Мезозой и
с появата на терапсидите (Therapsida), а от тях –
и с истинските бозайници от Късен Триас [29,
30, 88]. Ендотермията е крайно необходима за
нощния живот на първите бозайници, бързо
губещи топлина заради малките си размери
[65], ала готови за бърза реакция спрямо нед‐
ружелюбната среда. Роля за успешна ендотер‐
мия имат и назалните конхи с твърдо небце за
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преграда на носна кухина [117], както и поява‐
та на козина [129]. Но топлокръвността е с ви‐
сока цена. Засилената обмяна на веществата (6‐
10 пъти над тази при влечугите) дава по‐голям
ресурс за активност, но изисква повече храна и
кислород и определя четирикамерно сърце и
безядрени еритроцити (уникални за Mamma‐
lia), както и диафрагма за улеснено дишане, и
кожни жлези с различни функции. Засилената
двигателна активност (още при „пред‐бозайни‐
ковите” предтечи) води до развитие на раменен
пояс, разширяващ двигателния обхват [103].
Появата на долна челюст от една‐единствена
кост, на специализирани зъби (резци, кучешки
и кътни зъби) и на уникалния за Mammalia дъв‐
кателен мускул (masseter) позволяват разнооб‐
разна диета – семена, плодове, растения, жива
плячка, насекоми [29, 123]. Обособява се вът‐
решно ухо с три слухови костици, важно за
нощния живот на ранните Mammalia и остро
обоняние, ала със загуба на цветно зрение,
очевидно излишно нощем [18, 72, 81, 123].
Появата на живо раждане при бозайниците
не е изключение, то е възниквало неведнъж и
при много други групи гръбначни животни (ри‐
би, земноводни и влечуги, но не и птици) чрез
временен нов орган – плацента, като способ за
снабдяване на зародиша с храна и кислород от
майчиния организъм [126]. А последващата
лактация (предшествала появата на бозайни‐
ците и вероятно налице още по времето на Къ‐
сен Триас–Юра), с произход от секреция на
кожни жлези при прадревни базови Tetrapoda и
Amniota [47, 114], е инструмент за опазване на
потомството и е предпоставка за дълги преки
майчини грижи, родителска ангажираност и
формиране на общности, заети с колективни
грижи и опазване на новородените [24].
Впрочем заради раждането с последващо
кърмене на потомството с майчино мляко от
млечни жлези, в 1758 г. великият шведски учен
Карл Линей дава названието Mammalia на този
клас животни.
Този прогрес на обонятелната и акустичната
перцепция, на пригодено за нощен живот зре‐
ние и на повишена чрез ендотермия двигателна
активност води до развитие на мозък с много
по‐добри ресурси [20]. За разлика от влечугите,
Mammalia разполагат с неокортекс, а индексът
им на енцефализация постепенно расте, което е
улеснено от трайната ендотермия, позволила
поддръжка на голям мозък с висок енергиен
разход [19]. Приема се, че бозайниците са раз‐
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вили такъв мощен мозък, защото са били при‐
нудени от динозаврите да оцеляват в опасна и
бедна на ресурси среда [84, 98].
Основно наследство от Mammalia за Homo
sapiens е преди всичко съчетанието на метабо‐
литно обусловена ендотермия с живородност и
последваща лактация с кърмене и продължител‐
ни родителски грижи. И още, това наследство
включва добре развит раменен пояс, както и дол‐
на челюст от една кост – за улеснено хранене (и
като предпоставка за говор). Има и набор от спе‐
циализирани, сложно устроени зъби, пригодени
за разнообразна диета. Възникнала е диафрагма,
улесняваща дишането и двигателната активност.
Сърцето вече е четирикамерно, с два напълно
изолирани кръга на кръвообращение. Появява се
и сложно устроено вътрешно ухо. Кожата има
трайно кератиново покритие с косми. И най‐вече
– от бозайниците човекът получава голям мозък с
уникалния за Mammalia неокортекс.
Всички тези унаследени придобивки обосо‐
бяват съвкупността от предпоставки за развитие
на много по‐диференцирани когнитивни спо‐
собности, а чрез подходящите телесни адапта‐
ции, те са основа за сложна, пластична пове‐
денческа активност с многобройни ефективни
стратегии в борбата за оцеляване и възпроиз‐
веждане, като репродуктивните процеси са на
качествено по‐високо ниво спрямо предходните
групи Vertebrata. Защото се появява интензивно
родителско инвестиране при условия на трайна
връзка между партньорите и предвестник на
групово съдействие за отглеждане и обучение
на потомство.
6) Поява на приматите. С прехода от Ме‐
зозой в Кайнозой, белязан от Голямото измира‐
не на видове преди около 66 Ма [115], бозай‐
ниците заемат нишите на погиналите динозаври
и започва техният бурен разцвет с обилни и ус‐
пешни диверсификации. Заедно с това получа‐
ват мястото си в животинския свят и приматите
(Primates), един от разредите на плацентните
Mammalia – възникнал, по данни от молекуляр‐
ния анализ през Горна Креда преди 83‐65 Ма
[29, 36, 106], ала с първи фосилни находки от
епохата Палеоцен [36] на протопримата Purga‐
torius преди около 65 Ма, а и на вече почти чо‐
векоподобния примат Proconsul, обитавал древ‐
на Африка преди 25‐10 Ма [29, 48]. Ранните
примати вероятно са били дребни нощни съ‐
щества, обитаващи дървесните корони в търсе‐
не на храна от плодове и насекоми. И на без‐

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2020, 5(4)

опасност, защото други защити са нямали. С
прехода към дневен начин на живот размерите
нарастват и възвръщат цветното зрение [81]
(налично при предците Diapsida), развиват
придвижване чрез брахиация или с подвити
пръсти на предните крайници. А някои от тях за
кратко могат да ходят на задни крака [36, 48, 88,
106, 128, 151]. Приматите дивергират и дивер‐
сифицират през поредица фази – с начало от
Горна Креда, с отделяне на бъдещите зайци и
гризачи (Glires) от своите предци (Euarchonta).
През Креда от Euarchonta се отделят примато‐
формните същества. А отново през Креда, пре‐
ди 80‐90 Ма, от тях, по данни на молекулярни
изследвания, се появяват през късния Мезозой
и истинските примати – макар че фосилните
данни за този преход са няколко десетки мили‐
она години по‐късно [29, 36, 63]. Преди около
73 Ма „маймуните с мокри носове“ (Strepsirrhi‐
ni), предците на бъдещите лемури, се отделят
от „маймуните със сухи носове“ (Haplorrhini), от
които, след отделяне на бъдещите дългопети
маймуни (Tarsiiformes) преди 72 Ма, остава
сборната група Anthropoidea (Simians) или вис‐
ши Primates, с най‐ранни представители от епо‐
хата Еоцен – Anthrasimias и Eosimias. Някъде по
това време е преходът към дневен начин на
живот на базовите примати [36]. Около средата
на Еоцен (45 Ма) следва нова дивергенция, раз‐
деляща приматите на „тясноноси маймуни“ от
Новия свят (Platyrrhini) в днешна Централна и
Южна Америка и на „широконоси маймуни“ от
Стария свят (Catarrhini) в днешна Африка и в
Югоизточна Азия. От Catarrhini получават родо‐
началие в Еоцен преди 32 Ма предците на
днешните примати – макаците (Macaca) от
Азия, Северна Африка и Гибралтар, и павианите
(Baboons; Papio), обитаващи Африка и Арабия.
През Миоцен (21 Ма) се отделят гибоните (Hylo‐
batidae) от Югоизточна Азия, а сетне дивергират
и висшите примати – преди 17 Ма орангутаните
(Ponginae) от днешна Малайзия и Индонезия, и
големите примати от Африка – горилите (Gorilla)
преди около 10 Ма, шимпанзе (Pan troglodytes)
преди 7,5 Ма и преди 2 Ма бонобо (Pan pa‐
niscus) [36, 63]. По този начин, за няколко десет‐
ки милиона години еволюция разредът Primates
– междувременно дарил родоначалие и на нас,
човеците, придобива своя съвременен вид.
Приматите са добре разпознаваеми заради
характерните общи черти [29, 30, 63, 86, 137,
146, 151]. Те имат високоподвижна раменна
става, ръце и крака пригодени за хващане и
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плоски нокти с малки изключения, чувстви‐
телни окончания на пръстите. Очите са го‐
леми, в предната част на лицето. Слухът е до‐
бър, но обонянието е относително слабо разви‐
то. Бременността е дълга, а потомството им е
малобройно, с недоразвити новородени и зато‐
ва периодът на родителски грижи е дълъг.
Висшите примати нямат опашки, лицето е
плоско и с близко разположени очи за стереос‐
копичен обзор, а ръцете са с противопоставящ
се палец. Гръдният кош е сплескан в предно‐
задна посока, а вътрешните органи са здраво
закрепени към задната коремна стена и диаф‐
рагмата. Зъбната им формула е знак за разно‐
образна диета. Половият диморфизъм е изра‐
зен. Половата зрялост е късна, а животът е
относително дълъг. Приматите са социални
същества и формират сложни и диференцира‐
ни общности. Мозъкът е голям за техните раз‐
мери [26], а мозъчният капацитет при висшите
примати е още по‐голям. Възникналият при
Mammalia неокортекс [19] е с най‐голям размер
и най‐сложно структуриран при приматите
[83]. Това е основна отлика и най‐мощно прис‐
пособление на приматите в борбата за оцеля‐
ване и репродукция. Развитите когнитивни
умения заради префронталната кора с обширни
зони за зрителен и слухов анализатор [83, 84],
са отговор на стремежа им за предпазване от
врагове, за набавяне на храна, за намиране на
партньори и осигуряване на грижи за потомст‐
вото, което изисква групов начин на живот [63].
Когницията на приматите има и социални коре‐
ни, защото успехът в адаптация зависи не само
от екологични фактори, но и от умения за състе‐
заване и надхитряне на себеподобните [26].
Мозъчният размер на приматите корелира с
интелигентност и успех в социалното обучение
[144], което предпоставя успех и в други важни
направления на жизнената им активност.
Данните от множество фосилни находки на
примати сочат нарастване на мозъчния капа‐
цитет и предимно на неокортекса. От друга
страна, съвременните примати показват впе‐
чатляващи когнитивни умения и изводими от
тях поведенчески стратегии. А това предполага,
че тези когнитивни умения имат корени още в
архаичните техни предци. Обаче тези предпо‐
ложения нямат силата на преки доказателства,
защото когнитивният успех на днешните прима‐
ти може да е „прясна” еволюционна придобив‐
ка, съвсем независима от техните архаични
предци преди около 6 Ма [36, 146].
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Ала все пак не може да не отбележим някои
поразителни достижения на съвременните
примати, приближаващи ги невероятно много
до съвременния човек. Преди всичко, тези дос‐
тижения са продукти на мозъчния ресурс – не
само заради много по‐големия мозък спрямо
повечето други бозайници, но и на особености в
ахитектурата на мозъчната тъкан. Отбелязани са
[83] невронални съставки на подкорови и коро‐
ви структури на зрителния анализатор – без
аналог сред неприматите. Такива разлики има и
при слуховия анализатор, както и при префрон‐
талната кора. Като цяло приматите имат нео‐
кортекс с повече функционални подразделения
и по‐голяма гъстота на невроните в съпоставка с
неприматите – с което се обясняват тяхните по‐
големите когнитивни възможности.
Интелигентността включва социална когни‐
ция, а тя съдържа компонент, служещ за пред‐
виждане на реакциите и действията на околни‐
те, носещ странното наименование „Теория на
разума“ (Theory of Mind). До неотдавна считана
за монополно присъща единствено на Homo
sapiens, Теория на разума се допълва от данни
за наличие на такива умения и у висшите при‐
мати – те следят погледа на отсрещния и изг‐
лежда, разбират психични състояния у околните
[85, 148]. Налице са данни при примати за сход‐
ство с поведение по типа „Макиавелианска ин‐
телигентност“ (Machiavellian intelligence), веро‐
ятно свързани с живот в многочислена група,
при чест недостиг на храна. Тези прояви, свеж‐
дащи се до „надхитряне“ на конкурента, са бе‐
лег за наличие на психичен апарат, сходен с Те‐
ория на разума [26] и вероятно поради това
приматите умеят да възприемат, разпознават,
манипулират и прогнозират в своя полза окол‐
ните [46]. Те имитират лицеизраза и действията
на отсрещния, което е прелюдия на символно
поведение и умение да възприемат собствената
идентичност [108]. Висшите примати разпозна‐
ват собствения образ в огледало и разглеждат в
него части от своето лице и тяло [152].
Важни са и други черти в поведението на
днешните примати. Висшите примати – орангу‐
тани, горила и шимпанзе – правят леговища
(„гнезда“) за сън и за отдих [76] и тези съоръже‐
ния варират при различните примати, и следова‐
телно са протокултурални елементи в жиз‐
нената им среда. Освен това [122] някои съв‐
ременни примати не само използват, но и правят
каменни сечива – например белобрадите май‐
муни капуцини от Бразилия (Sapajus libidinosus)
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разчупват камъни и оформят разнообразни ост‐
ри инструменти – удивително сходни със създа‐
ваните от архаичните човеци през Палеолит. И
японските макаци (Macaca fuscata) имат подоб‐
ни умения, но не в такава степен [122].
Освен това тези животни са ярко просоциал‐
ни и изглежда способни на алтруизъм. Прима‐
тите са склонни да споделят храна, да споделят
знания, да си помагат и да се грижат един за
друг (тук спада и прословутото пощене). Ала
споделянето на храна и пощене нерядко са спо‐
соб за подобряване на статуса и печелене на
приятели, така че алтруизмът е твърде приви‐
ден [54, 78, 79, 148].
Съчетанието на интелигентност с просоци‐
алност и готовност за помощ при приматите
подтиква пренасяне на опит към потомството и
членовете на групата. Отбелязано е, че социал‐
ното обучение води до традиции и „култура на
животните“ – социално предавани поведения,
които траят през поколения и се разпространя‐
ват в цялата популация“ [144]. Тази практика на
социално трансмитирано и фиксирано в попу‐
лацията поведение се среща при примати [144].
Еволюцията на културалния ресурс у приматите
обогатява комуникативния репертоар – жес‐
тов, мимически и вокален [148] с доближаване
на лингвистично ниво „протоезик“, а културал‐
ната практика по ползване на сечива и „уреди“
за набавяне на храна [148] позволява формира‐
не на предпочитана латерализация (декстри‐
ситет) при висшите примати, особено спрямо
комплексни задачи [151].
Кооперативността на приматите е разнород‐
на – от приятелски връзки, съюзи и групи за вза‐
имна защита, взаимопомощ и грижи за деца до
формиране на коалиции за лов и за война [74,
148]. А социалната им координация обхваща
придвижване в група, работа заедно, разпреде‐
ляне на ресурси, контрол над индивиди, обуче‐
ние, комуникации, избор на партньори, грижи за
потомство, статус и йерархия [35, 148, 153].
Трудно се хронологизират най‐значимите
съставки на наследството от приматите, защото
най‐важната и впечатляващата от тях – големият
мозък, не е била водеща по времето преди око‐
ло 6‐7 Ма, когато са възниквали условията за по‐
явата на първите хоминиди [146]. Ала разумът на
приматите не може да се пренебрегва при об‐
съждане на наследството от тях за човеците.
Тук трябва да се посочат добре развитите
задни крайници и скелетната конструкция, поз‐
волили след време на човека изправено ходене
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(бипедализъм), защото изглежда това е ключо‐
вото условие за човешката еволюция. Споме‐
нахме, че някои съвременни примати умеят да
ходят за кратко време на два крака [151], а уст‐
ройството на гръбначния стълб и таза позволя‐
ват промените, свързани с поява на изправено
ходене [63] и раждането при човеците. Възник‐
ването на бипедализъм позволява горният
крайник да се превърне в човешка ръка – и да
развие впоследствие своя потенциал за огро‐
мен брой движения с висока степен на слож‐
ност и координираност.
Важно предимство е чудесният зрителен
анализатор с цветно зрение, който хората са
наследили от приматите; наследен е и нелош
слухов анализатор – а чрез сензорите се под‐
силват комуникативните умения [36, 63], от кои‐
то при човека ще зависят практически всички
форми на социално поведение, резултиращи в
изграждане на човешки култури и общества.
За поведението на съвременния човек има
значение и зъбната формула, позволяваща под‐
ходяща храна, а намирането на такава храна
предопределя изправения вървеж на два крака,
както и употребата на приспособления за осигу‐
ряване на желаната храна [63].
И разбира се, ще посочим и наследената от
приматите ярка социалност, съчетана с когни‐
тивна мощ, позволили на тези не особено силни
същества да завоюват и запазят умело еколо‐
гичните си ниши – така, както след време ще
извършва същото и техният наследник, човекът.
В заключение на тази част от настоящия об‐
зор, ние проследихме как подир първите почти‐
живи макромолекули и възникналите от тях
първи живи клетки, в хода на еволюционните
процеси се формира многоклетъчност, а арха‐
ичните многоклетъчни същества дават ход на
появата на гръбначни животни, от които след
време възникват бозайниците – за да дарят
чрез приматите шанса за поява и на нас, чове‐
ците. И този грандиозен процес на видообразу‐
ване, с тази мащабна макроеволюция, допъл‐
вана периодично от микроеволюционни вариа‐
ции, продължил над два милиарда години, сти‐
га до времената на първите наши предци от чо‐
вешки тип. Процес без план и без цел, изпълнен
с безброй проби и грешки, но и с подбор на
удачни решения. Защото добрата адаптация е
истинският критерий за еволюционен успех.
Тук възниква основателният въпрос, споме‐
нат в началото на това изложение – дали този
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ход на еволюционни трансформации е базиран
изцяло на причинно‐следствени връзки? И дали
огромна част от тук цитираните еволюционни
събития не са продукт на влияние и на други
сили – освен на свързаните с естествения под‐
бор в борба за оцеляване и възпроизвеждане?
Впрочем точно за илюстриране на такива въп‐
роси решихме с толкова подробности да опи‐
шем „траекторията“ от трансформации в ево‐
люиращите животински групи в духа на „Голе‐
мите еволюционни преходи“ [139] – белязали
процесите на зараждане, промяна и преобразу‐
вания на живата материя.
Поради това време е да насочим внимание‐
то си към споменатите вече Общи правила на
Битието (Универсалии), които още от времето
на великите елини са в центъра на философска‐
та мисъл и споровете около тях осцилират [100]
– от екстремния идеализъм на Платон до праг‐
матичния реализъм на Аристотел, както и в
множество междинни варианти. Мисловните
занимания в тази насока не са пуст схоластичен
диспут, те през последните десетилетия се обо‐
гатяват със сериозен доказателствен материал и
няма причина да вярваме, че случвалото се в
Битието е само сега под тяхна „юрисдикция“.
Правила от този тип твърде вероятно са съ‐
ществували в непроменен вид от самото за‐
раждане на нашата Вселена – макар някои аст‐
рофизици да се съмняват в това. Ала такива
съмнения няма да бъдат обсъждани тук, те ще
бъдат коментирани накратко, при това – в изця‐
ло условен план, в края на това изложение.
Ето защо, нека си позволим да допуснем, че
тези Общи правила на Битието са съществува‐
ли в същия или практически същия вид през це‐
лия гигантски дълъг период от време, необхо‐
дим за зараждане на живот на планетата Земя и
за трансформиране на живите организми така,
че да се достигне след време до поява на Homo
sapiens и на неговите цивилизации, изпълнени
според историците с безчет прекрасни и ужасни
неща. Поради това хипотетичното регулиращо
влияние на такива Общи принципи върху хода
на еволюционните процеси е било практически
неизменно през всички тези милиони и мили‐
арди години от появата на първите живи орга‐
низми до възникването на настоящите форми
на живот – такъв, какъвто го познаваме. Обаче
качествената верификация за хомогенност и
изотропност на законите на Битието не се реша‐
ва само с апарата на философските дисциплини.
Тук е необходимо присъствие и на математи‐
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чески модели, за да могат да се докажат или
отхвърлят такива предположения. Което е апел
за възникване на мултидисциплинарност в под‐
хода към по‐широко тълкуване на Еволюцион‐
ната теория. Ала в контекста на нашето изложе‐
ние такъв мултидисциплинарен подход остава
само като далечна мечта и затова ще се задово‐
лим (засега) с по‐общи разсъждения върху тази
пленително вълнуваща материя. И ще се завър‐
нем към идеята за Универсалии – с техните ва‐
лидни за тази тема разновидности.
Дискусията за Универсалиите (Universalia)
продължава вече повече от 2400 години и е
средищна тема във философските науки. Но то‐
ва понятие не е встрани от нашата делнична ре‐
алност. Ние ползваме непрестанно думи, за да
обозначим обобщения по сходства – например:
добро/лошо; болест/здраве; животни/расте‐
ния; характер/личност. И се питаме – дали
всяка от тези думи има същност, която е в нея,
без да бъде отнесена към конкретен обект? Или
думата има същност само ако е обвързана с
обекти? Всички такива думи са Универсалии. А
отговорите маркират нестихващия от векове
философски спор.
Според Речника на думите в българския
език „Универсалиите са общи имена или пона‐
тия, на които, ако съществува реален предмет,
се приписва самостоятелно битие (реализъм), а
ако те именуват само представа за такъв, им се
приписва единствено номинално съществуване
(номинализъм).“
Приема се, че Универсалиите (гр. Katholou;
лат. universalis – общ, относим към цялото) слу‐
жат за обозначения на обобщаващи идеи/каче‐
ства, които според природата си обединяват от‐
делни субстанции (неща) въз основа на техни
свойства и отношения. А според метафизиката
проблемът с Универсалиите се свежда до това
– съществуват ли те и ако е така, какво предс‐
тавляват [107].
Но тук няма възможност за подробен обзор
на дискусиите и мненията относно тази фило‐
софска категория и ще се задоволим да прие‐
мем, че Универсалиите са понятия за обозна‐
чаване на правомерност на групиране на обекти
въз основа на сходни техни качества/свой‐
ства. Нека посочим няколко базисни принципа,
определящи и регулиращи нещата и процесите
в Природата, които – като названия, но и като
същности чрез себе си, могат да се нарекат
Универсалии. Защото тези принципи, по ранг
стоящи над (?) конкретните природни закони,
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съгласуват и дават рамка на тези природни за‐
кони – навсякъде и винаги, и най‐отчетливо там,
където е основният им локус на приложение.
Или може би където такива принципи имат най‐
ясно доловимо (и подлежащо на документира‐
не) проявление?
Приемаме, че тези основни/общи принципи
(Универсалии) са: относителност, неопреде‐
леност, системност, хаотичност и самоорга‐
низиране на нещата в Битието. Разбира се, не‐
разумно е да твърдим, че точно тези и само
тези принципи регулират събитията в Природа‐
та. Ала понеже имаме правото да създаваме
виртуални конструкти с пряко приложна цел,
позволяваме си за нуждите на това изложение
да изберем точно тази съвкупност от принци‐
пи. Защото с тях ще опитаме да покажем, че
еволюционните процеси не протичат сами за
себе си, нито че ходът и последователността на
тези еволюционни събития са само такива и
точно такива, каквито палеонтолозите и ево‐
люционистите ги демонстрират.
Нека накратко опишем основното в съдър‐
жанието на тези понятия.
1) Принцип на относителност, който – по
аналогия с Теория на относителността на Айн‐
щайн, дава съвет да отбелязваме присъствие на
релативност и в света на биологично‐психоло‐
гичните събития – както се препоръчва в Обща‐
та теория на психологична релативност [23],
амбициозно заета да обедини мозъчните про‐
цеси, поведение и психика с базовия концепт за
„когнитивна акуратност”, и в съответствие с
идеите в Теорията на биологична релативност,
центрирана около основния си постулат за от‐
съствие на привилегирована отправна точка при
оценка на биологичните процеси [112].
Понятието „психологична релативност“ (Psy‐
chological relativity) [95] сочи, че „наблюдение‐
то е връзка на наблюдателя с наблюдавания
обект“ и изисква дълбоко разграничаване на
вътрешния „в първо лице“ субект спрямо външ‐
ната „в трето лице“ перспектива. Тази концеп‐
ция се сближава с тезата [90], че общото обект‐
но пространство се трансформира „метрично“
от индивидите по различен начин в зависимост
от техните предходни аналогични преживява‐
ния и затова психологичните пространства при
различните индивиди са различни. Има приме‐
ри, добре илюстриращи изводимостта на пси‐
хологичната релативност от обективните мо‐
зъчни процеси и психични състояния [127]. По‐
ради това приемаме, че относителността се
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простира много по‐широко над живия свят и
има основание да се отбелязва нейното присъс‐
твие, както и нейната роля за оказване на влия‐
ние и върху хода на еволюционните процеси –
под формата на „психологична относителност“.
В контекста на това изложение под относи‐
телност схващаме случаите, когато еволюци‐
онният отговор на някакъв ситуативен/средови
фактор не възниква според силата/обема на
този фактор, а в зависимост от съпоставката на
този фактор с други, „конкурентни“ нему факто‐
ри според силата им на въздействие. Този отго‐
вор настъпва спрямо най‐лесно преодолимия
към момента фактор. В този смисъл адаптации‐
те са относително успешни в една или друга
степен. А човешкото ни тяло е „богат музей“ на
такива (спрямо сегашна гледна точка!) частично
успешни или явно неуспешни адаптации.
2) Принцип на неопределеност, който – по
аналогия с постулата на Хайзенберг за субатом‐
ните явления, установява квантови феномени
при невротрансмитери, процеси в невроните и
схемите на генна експресия [22] и генерира
представи за квантова когниция според вероят‐
ностови модели от не‐Bayes‐тип [42] заради заба‐
вящия парадоксален ефект (Zeno's paradox) от
квантов тип в когнитивни процеси на вземане на
решение [156]. И което в случая е много по‐важ‐
но – според Matsuno [105], „принципът на неоп‐
ределеност е еволюционна машина – защото, в
рамките на закона за съхраняване на материята
и енергията, възниква връзка от неопределен
тип между локални флуктуации в подлежащите
за съхранение количества (в глобален мащаб) и
нивото на локалните им вариации“. Следовател‐
но латентната неопределеност на генеративност
в свързаностите, е неслучайна и повсеместна в
различните еволюционни етапи от абиотичен
синтез на полимери до поява на индуцирана от
поведението променливост на организмите.
Квантовата механика се намесва в еволюци‐
онната биология [150], защото „самият живот
започва като неопределеност, с негативна ен‐
тропия вътре в клетките, при позитивна ент‐
ропия вън от тях, като тази разлика, генерираща
неопределеност, придвижва еволюцията на ор‐
ганизмите в хода на времето. Животът се съп‐
рикосновява с неживата среда в режим на не‐
определеност и такава форма на съществуване
на живота, в неопределеност спрямо средата,
му позволява да се бори с нея – дори подобно
на „жонгльор“ на ниво на квантова механика“.
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Отстоява се в научните среди идея [111] за
съвместимост на еволюционната теория за ес‐
тествения отбор на Дарвин с принципите на
квантовата механика, така че може да се говори
за „квантова еволюция“, защото еволюирането
– като изход от борбата за оцеляване и репро‐
дукция – се оказва базирано върху множество
процеси с вероятностна природа заради кван‐
тови преходи с характер на неопределеност –
например внезапни мутации, ензимни взаимо‐
действия, метаболитни цикли и много още ти‐
пично биологични процеси. Тази теза днес е под‐
крепена с голям брой публикации, които тук ня‐
маме възможност подробно да обсъждаме.
В контекста на това изложение, с неопреде‐
леност наричаме ситуациите, когато еволюци‐
онният отговор на някакъв ситуативен/средови
фактор не настъпва във формат на пряка при‐
чинно‐следствена връзка, а появата му приема
вероятностен характер в по‐голяма или малка
степен. Което често се сочи като проява на слу‐
чайности, ала зад тези случайности обикновено
се крият явления на неопределеност и изходите
поставят адаптацията „пред свършен факт“, и
налагат нови или други адаптационни усилия.
3) Принцип на системност, който след
прозренията на Vilfredo Pareto (1848‐1923) за съ‐
битийна взаимозависимост, концепцията на
Nicolai Hartmann (1822‐1950) за нива на комплек‐
сност, установената връзка на общество с инди‐
вид на Emile Durkheim (1888‐1917) и забравеното
днес учение тектология на Александър Богда‐
нов (1873‐1928), получава развитието си с раз‐
съжденията за „Социалната система” на Talcott
Parsons [118] и с Общата теория на системите на
Ludwig von Bertalanffy в 1968 г. [32], с чудесната
дефиниция за система като „организирана съв‐
купност от взаимосвързани компоненти”. И дос‐
тига днес до анализ на невронни мрежи по по‐
вод на човешкото поведение [80].
Системната природа на биологичната ево‐
люция е обект на масивни изследвания, защото
ефекти на същността на системите като съвкуп‐
ности от взаимосвързани компоненти се проя‐
вяват на много нива [96] – от субклетъчни мета‐
болитни процеси до цели организми и свърза‐
ности между много организми. Налице са данни
за „отзвук“ от промените на някой от „етажите“
на организация към много или към всички дру‐
ги „етажи“ на комплексните биологични общ‐
ности. Известно е, че модерната теория на био‐
логичната еволюция съчетава огромен брой
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процеси с комплексен характер – защото всеки
от тях по някакъв начин влияе върху други про‐
цеси [92]. И тази еволюционна теория днес, из‐
вестна под името „модерен синтез“, всъщност
съчетава данни и хипотези от широк кръг други
науки, с което придобива все по‐отчетлив меж‐
дудисциплинарен характер. Заради което се
нарича вече „разширен синтез“ – защото без
обединените усилия в областта на геология, би‐
ология, систематика, физика, биохимия и пале‐
онтология еволюционният процес днес е нераз‐
бираем [50].
Увеличават се привържениците на идеята за
биология на комплексните системи [104], спо‐
ред която е необходим холистичен подход за
нивата на комплексност – от молекули и клет‐
ки до взаимосвързани обединения от клетки и
оттам до още по‐сложни в комплексността си
системи, които притежават освен свойствата на
инкорпорираните в тях компоненти, още и дру‐
ги свойства, присъщи на системата в нейната
цялостност. Като системната структура на чо‐
вешките клетки служи за прототип на такива
сложни по дизайн и функции системи. Това
обяснява и появата на новата наука – екология.
В контекста на това изложение, понеже е не‐
възможно да обсъдим безбройните публикации
по тази тема, като системност определяме
предположението, че еволюцията на живата ма‐
терия притежава системен характер, като ево‐
люционният отговор на някакъв ситуативен/сре‐
дови фактор е асоцииран с промени в други съ‐
бития и системата като цяло, защото всички
са части на системата еволюционен процес.
Което лесно може да се онагледи чрез взаимос‐
вързаността на органите в нашето тяло – защото
те образуват полиорганни системи, а всички за‐
едно са компоненти в системата „човешки орга‐
низъм“.
4) Принцип на хаотичност – забелязан още
от Henri Poincaré в 1880 г. и разработван от Анд‐
рей Колмогоров (1903‐1987), демонстриран от
Белоусов и Жаботински, от достиженията на
Edward Lorenz (1917‐2008) с неговата Теория на
хаоса и допълнен от Rene Thom (1923‐2002) с
Теория на катастрофите, този принцип е обявен
за Трета научна революция на ХХ век [99]. Днес
е известно, че в големите кортикални невронни
мрежи сигналите се разпространяват по хаоти‐
чен модел из всички нива на йерархичност [91].
Очаква се нелинейната мозъчна динамика да
даде обяснение на психиатричните феномени –
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защото чрез двата режима на мозъчната актив‐
ност – линеен, с предсказуем изход, и нелине‐
ен, с вероятностен изход [34] – се постига ба‐
лансиране на ръба на хаоса в рамките на „прин‐
ципа на дозирана нестабилност” [16].
Присъщата на природните явления склон‐
ност към хаос (нарастваща ентропия) има зна‐
чение за еволюционния процес [125], като на‐
малява предсказуемостта на изхода, особено
при фенотипната изменчивост с повишено зави‐
симия подбор поради конкурентни взаимо‐
действия, под влияние на много медииращи
фактори и особено много, когато средовият
натиск е слаб. Това е знак за нелинейни, вклю‐
чително и хаотични процеси в еволюцията на
живите същества – даже понякога такива нели‐
нейни флуктуации биват фаворизирани в хода
на селекция [61].
Съдбата на еволюционния процес не е ед‐
нозначна [57]. Присъствието на нелинейни фе‐
номени, включващи хаос, от една страна, а в от‐
далечен план – осъщественият процес на еволю‐
ция въз основа на предимствата на по‐добре
приспособените, предполага наличие на ба‐
лансиращи механизми, ограничаващи „взрив‐
ния“ ефект на хаотичността. Изглежда, че само
при популации с малък брой индивиди въздейс‐
твието на хаоса надделява и поради това се при‐
ема, че селекцията е зависима от честотата
на обектите, към които тя има „регулиращи
задачи“. Защото дългосрочната еволюционна
динамика на „надлъжно формиране“ на феноти‐
повете се определя от честотите на раждане и
смърт на отделните организми. А раждането и
смъртта се определят от огромен брой фактори с
вероятно взаимно „неутрализиращи се“ въз‐
действия и поради това еволюционният процес е
все пак възможен. Обаче редно е да има анали‐
зиране в по‐широк план, например като събитие
„вътре“ в конкретната екосистема. Добър при‐
мер в това отношение е проследяването на адап‐
тивната динамика при взаимоотношенията
„хищник–плячка“ [21], при които, ако „хищникът“
показва линеен функционален отговор, еволю‐
цията на уязвимостта на „плячката“ е в посока на
стабилност. Но ако не настъпи стабилизиране на
интеракциите в популацията, селекцията нама‐
лява способността на „плячката“ за бягство.
В контекста на това изложение като хао‐
тичност възприемаме проявите в динамични‐
те системи, при които еволюционният отговор
на някакъв ситуативен/средови фактор настъп‐
ва с несъразмерност на последствията спря‐
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мо изходните условия. Което е чудесно илюст‐
рирано от популярната метафора на Конрад Ло‐
ренц за „ефекта на пеперудата“, когато малка
начална промяна в нелинейна система води до
непредсказуемо големи промени в по‐късните
състояния на тази система.
5) Принцип на самоорганизиране, свързван
с името на Hermann Haken и с термина синер‐
гетика, посочен през 1981 г., и забелязан от
Benoît Mandelbrot (1982 г.) в повтарящото се
„самокопиране” на едни и същи конфигурации
от обекти – фракталите например, е често опис‐
ван като част от хаос‐феномените и като осци‐
лация при полярни крайности на хаос и ред [4],
но притежава своите различия и се наблюдава в
неодушевената природа, в живата материя и в
човешките култури по специфичен за всяко от
тези нива начин [140]. Наши базисни мозъчни
функции например – визуална перцепция и дви‐
гателна координация – имат механизми от си‐
нергетичен тип [70].
Ролята на синергетиката за биологичните,
включително и за еволюционните, процеси е
огромна [154]. Тя е неразривно свързана с Ин‐
формационната теория и според дефиницията
на Haken, синергетиката е теория за произхо‐
да на нови качества на макроскопско ниво като
резултат на самоорганизация от взаимосъдейс‐
тващи интеракции между елементи на система‐
та, при което се създава информация [71].
Според Johnson, Lam, 2010, „за разлика от
консервативните системи, в които енергията се
запазва, самоорганизация възниква в диссипа‐
тивни системи, през които енергията протича“.
Системите от диссипативен тип са отворени и
са извън термодинамичното равновесие – раз‐
падат се без постоянни притоци на енергия [82].
Такива диссипативни структури не са структури
въобще, а метастабилни „модели“ – подобни на
прогнозата за времето, за облаци и урагани.
Такива системи имат роля за самоорганизация‐
та в биологични системи от всякакъв вид [82].
Шири се убеждение, че самоорганизацията, на‐
ред с естествения отбор, може да бъде комп‐
лиментарен механизъм и при процесите на
еволюция (Nicolis, Prigogine, 1977; Kauffman,
1993; Camazine et al., 2001; Denton et al., 2003;
Kurakin, 2005, 2007; Newman et al., 2006;
Karsenti, 2008; Wills, 2009, по Johnson, Lam, 2010,
[82]). Но се налага следното уточнение.
Принципите на самоорганизация не са гъв‐
кави и силно ограничават обхвата на еволюци‐
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онните промени. Самоорганизиращият се меха‐
низъм в изолация е чисто спонтанен процес,
продукт на дадените обстоятелства. Когато една
система се регулира активно, като създава чрез
адаптация условия, които се проектират над
самоорганизиращи се процеси и след това под‐
държа такива условия дори при наличие на
екологични смущения, тогава процесът вече не
може да се счита за спонтанен (изцяло осъ‐
ществен чрез самоорганизация). Следователно
подборът трябва да има доминираща органи‐
зираща роля, дори ако част от наблюдаваната
сложност изглежда спонтанна. Това се нарича
„буферизирана самоорганизация“ или „еволю‐
ция на контрола на параметрите“ [82].
В контекста на това изложение, като само‐
организация описваме проявите в динамични
системи, при които еволюционният отговор на
някакъв ситуативен/средови фактор възниква
под формата на повишаване на порядъка на
качествено ново ниво вътре в системата за
сметка на вътрешни фактори, а промяната на
външните условия има само стимулиращ или
потискащ ефект. Примерите за това явление са
навсякъде около нас – регенерация на тъкани и
части от органи, общества на мравки, пчели и
термити, групово поведение на стада от живот‐
ни, птичи ята, рибни пасажи.
На пръв поглед се оказва, че присъствието
на нелинейни фактори има фатални последици
върху еволюционния процес като цяло – но ние
сме свидетели на безкрайно дълга верига на
приемственост при огромен брой успешно ево‐
люирали живи организми. Следователно съ‐
ществуват и някакви балансиращи механизми,
париращи или редуциращи намесата на такива
нелинейни въздействия в естествения отбор. В
тази насока има интересни и добре аргументи‐
рани хипотези.
Например въпреки присъствието на нели‐
нейни фактори и на хаос в хода на биологичния
процес, реализиращ еволюционните промени,
„налице са неумолими физически фактори, оси‐
гуряващи прираст на ефективността и нараства‐
не на сложността, с което еволюцията става
възможна“ [68]. Защото, макар спонтанният ход
на ентропията да е към нарастване, както се
очаква от термодинамичните закони, вероятно
разходът по създаване и поддържане на живот
е относително малък (в термодинамичен сми‐
съл) и по този начин еволюцията – макар да
включва и нелинейни съставки в своя ход, ще
успява да преодолее тяхното влияние. Все пак, с
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признаване на намесата на нелинейни фактори
се поставя край на абсолютния биологичен де‐
терминизъм, присъщ на научната мисъл през ХХ
век [121].
И в хода на тези размисли усещаме как ни
връхлита рояк въпроси. Дали тези Основни
принципи на Битието са възникнали едномо‐
ментно или са били изводими помежду си в
някаква последователност? Дали са равнопос‐
тавени по мощ и обхват, или някои от тях „са
по‐силни от другите“? А между тях под някаква
форма съгласуваност има ли – или всеки
принцип „функционира“ сам за себе си? И най‐
важното – дали тези принципи контролират
цялото Битие или „управляват“ само в части‐
чен срез от събития? А ако е така – какви са гра‐
ниците на тяхната „юрисдикция“? И посто‐
янни ли са тези граници?
Нямаме отговор на тези въпроси. Ала все
пак, ако се доверим на предположението, че
принципът на системност е валиден спрямо
цялото Битие, логично е да допуснем, че и ос‐
таналите принципи са по някакъв начин взаи‐
мосвързани – иначе системност в Битието няма
да съществува. От друга страна обаче, ако до‐
пуснем, че принципът на хаотичност е общо‐
валиден, може би системната структура на При‐
родата губи своя непрекъснат характер в „миго‐
вете“, когато Хаосът надделее. И този „пулси‐
ращ“ стереотип на системността се гарантира от
принципа на самоорганизиране, чрез който Би‐
тието „възстановява“ своята системност. Вклю‐
чително и спрямо предходна неопределеност.
А ако това не е регистрирано, може да се до‐
пусне, че такива събития са ставали – но техният
„калибър“ е бил твърде малък и „подпрагов“
спрямо „осезанието“ на инструмента за наблю‐
дение – така както принципът на относител‐
ност повелява.
Но нека престанем с тези схоластични уп‐
ражнения в средновековен стил. Макар отгово‐
рите на такива въпроси да са пряко значими за
изясняване на хода на еволюцията и причините
за възникване на „екзотични“ отговори на адап‐
тивните предизвикателства.
И нека се доверим на споменатото вече
предположение – че Основните принципи (Uni‐
versalia), регулиращи познатото ни Битие, твър‐
де вероятно са съществували в непроменен
вид от самото начало на нашата Вселена. И да
приведем няколко примера в подкрепа на тази
теза. Разбира се, тези примери не са еднознач‐
но (линейно) аргументирани, те са с ранг на
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предположения – а тези предположения, в рам‐
ките почти на шега, са заради нелинейния ха‐
рактер на умението ни да разсъждаваме и
предлагаме решения.
Преди всичко, подвластността на еволюци‐
онния процес спрямо нелинейни фактори про‐
личава в подредбата на споменатите вече „Го‐
леми преходи на еволюцията“ [139]. При тях на
всяко ниво на качествен скок вероятно има не‐
линейни механизми – при самото възникване
на живота, при появата на гени и генни форма‐
ции, при възникването на клетки и техните ор‐
ганели, при прехода от едноклетъчен живот към
многоклетъчност, при поява на колониални
формирования, а сетне и общности, при появата
на сложните общности с култури и всичките
присъщи атрибути.
Самата теория за аутопоеза и наличие на
аутопоетични системи [130] е просмукана от
вероятни нелинейни въздействия в „точките“ на
разпознаване на уместни за допускане или за
недопускане на външни съставки в зависимост
от пригодността им за функциониране и цялост
на тази система и оттам – на идеята за когниция
в силно разширения формат на това понятие.
Нелинейни механизми вероятно присъстват
и при реализирането на адаптивните задачи
чрез когнитивни механизми с каузално насоч‐
ващи функции [25] – под формата на „пропуски“
и „случайни грешки“ в разпознаването на живи
от неживи обекти, на родственици, на лице и на
лицева експресия, на недобронамереност и на
измама.
Имат вероятна роля нелинейните фактори и
при подбора на четирите вида социално пове‐
дение [75] – дали да се избере взаимоизгодна,
или егоистична, или алтруистична интеракция,
или интеракция от омраза, като заради осцили‐
ращата нелинейност в хода на този подбор нас‐
тъпват грешки или става преливане/преход от
един в друг вид интеракция.
Богато илюстрирани са в смисъла на нели‐
нейни въздействия основните поведенчески
програми при човека и част от животните [55] –
чрез понякога неадекватно приложена (заради
нелинейност?) поведенческа активност – нап‐
ример на агресия вместо страх, занемарена си‐
гурност, срив в умението за отвращение, пог‐
решно воюване за статус и престиж, неефектив‐
но ухажване, неподходящо свързване, обвърза‐
ност и привързаност, неумело обгрижване, нес‐
праведлива реципрочност, непозволено придо‐
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биване, неконструктивна игра, опасна любозна‐
телност или липса на интереси.
Нелинейно детерминираният дефект в под‐
бора на тези програми вероятно обуславя отк‐
лонения в базисните форми на поведение на
живите същества [3] – нелинейно предизвикани
дефицити в себесъхранение, размножаване и
грижи за потомство, грижи за оцеляване на ви‐
да като цяло.
Оттам следва и вероятно нелинейно повлия‐
ният отговор спрямо основните пет групи проб‐
леми: проблеми с оцеляването, с ухажването, с
родителството, с роднинството и с груповото жи‐
веене, като основа на тези грешки са несполуч‐
ливо формирани или неуместно приложени ево‐
люирали психични механизми [44, 45].
И се оказва, че въпреки морфологично га‐
рантираната стабилност с модела на триедин‐
ния мозък според Paul MacLean (Sapolsky, 2017,
[131]) и въпреки предиспозициите за видово‐
специфично поведение, сходни с еволюционния
прочит на понятието на Юнг за архетип
(Stevens, Price, 2000, [143]), понякога – вероятно
при аберации с нелинеен произход, фрагменти
от архетипните системи биват деструктурирани
и възникват смущения в присъщото за тези сис‐
теми. По този начин, въпреки множеството кон‐
тролиращи и регулиращи норми за поведение
(експектации, инструкции, табу, митове, рели‐
гии), ролевото поведение на човека страда, като
обуславя непълноценно социално присъствие и
лоша социална реализация [33]. Тези феномени
са лесно забележими в урбанизираното и нап‐
регнато наше ежедневие.
А смутеното ролево поведение е свързано с
неуспешно постигане и на базисните потреб‐
ности [11], като „в заден план“ при този неус‐
пех се крият вероятни причини от нелинеен тип.
И затова, при всяко възклицание на неудачника
за „малшанс“, следва да помислим за наличие
на дефицити с вероятна нелинейна природа –
за настоящ или за минал период от време.
Над фактите, споменати в нашето изложе‐
ние относно основните етапи в еволюиране на
живата материя до човека (от протисти до при‐
мати), може да се размишлява за ролята на
нелинейните фактори (относителност, неоп‐
ределеност, системност, хаотичност, самоорга‐
низиране), които в някакви пропорции и в няка‐
къв отрязък от време са имали възможност да
повлияят еволюцията на живите организми.
Още по‐богат материал се съдържа в обширната
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литература по тези теми [5, 6, 14, 24, 29, 41, 48,
49, 63, 86, 88, 106, 124, 135, 145, 146, 151].
Тук ще добавим още, че случайността има
огромна роля в протичане на еволюционния
процес [37] и особено за филогенезата на живо‐
тинските видове [142], като терминът „случай‐
ност“ допуска дискретни фактори от нелине‐
ен порядък, оказващи модулиращ ефект върху
хода на еволюцията на живите организми. Ще
добавим също и могъщата намеса на природни
фактори, довели до Масовите изчезвания на
животински видове, които поне пет пъти досега
са били причина за пагубна редукция на земна‐
та фауна и флора [58]. И не престават споровете
около тези измирания – метеорити, масивен
вулканизъм, променено морско ниво, аноксия
на океански води, глобално затопляне или ох‐
лаждане [155]. А всички тези природни явления
имат вероятностен характер.
Но за наше утешение – защото ние сме при‐
вързани към идеята за предсказуем и устойчив
свят, все пак – въпреки обилните нелинейни
фактори, еволюцията, макар колебливо и с
грешни стъпки, следва своя ход, и ето – от арха‐
ичните бионти е стигнала и до човеците, за да
стане възможно това изложение. Следователно,
както вече споменахме, освен „деструктивни“
нелинейни агенти, има и „упорядочаващи“ ме‐
ханизми, предпазващи Битието от разпадане.
Тази борба отразява човешките вярвания за
„Манихейско противопоставяне“ на Добро и
Зло, както е посочено в почти всички религиоз‐
ни доктрини.
С умилителната презумпция, че Доброто
общо взето побеждава.
В допълнение, изкушаваме се да отбеле‐
жим, че еволюционната обусловеност на някои
психични разстройства при човека [2, 40, 55,
143] е вероятно повлияна от нелинейни факто‐
ри, защото психичната болест, като част от Би‐
тието, не може да е извън обхвата на тези фак‐
тори. Ще добавим, че личностовите абнормнос‐
ти [13] може би не са изцяло каузално обясни‐
ми, че „странните“ афективни параадаптивни
реакции при човека [9, 10] вероятно имат в ге‐
незата си „нокси“ от нелинеен тип, че общочо‐
вешкото преживяване на несигурност [15, 16]
вероятно е свързано с нелинейни феномени в
хода на мисловните процеси. А транскултурал‐
ните различия в човешката психопатология [12],
вероятно също съдържат някакви нелинейни
примеси.
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И така, в заключение на нашия обзор мо‐
жем да заявим, че в хода на процесите на ево‐
люция, в рамките на допустимото, което пла‐
нетата Земя, пък и цялата наша Слънчева систе‐
ма са позволявали, се е извършил грандиозен
преход от най‐примитивни бионти до най‐
съвършени (засега) хоминиди с техния върховен
представител Homo sapiens, който е успял да
използва предпоставките от своите предци, за
да изгради съвкупност от цивилизации с об‐
щопланетен обхват. Които, ако не толкова с
достойнствата си, то поне с мащаба на техноло‐
гичните (и донякъде на духовните) постижения
смайват хората и нямат други аналози – поне
според познанията на съвременната наука. И
ние твърдим това, осланяйки се на находки от
„еволюционно‐палеонтологичните и археоло‐
гични сонди” на търсачите на истината. И въз
основа на тези находки сме в състояние да гра‐
дим хипотези и теории.
Ала поради нелинейната природа на Битие‐
то, този еволюционен процес и неговите про‐
дукти не са единствените възможни. Защото
има незабранени възможности и за друг раз‐
вой на еволюционните събития на нашата пла‐
нета.
Ако например „Камбрийската експлозия“ на
видообразуване не бе съществувала, животът
днес щеше да продължава безметежно и без
промени по типа на безобидната Едиакара –
фауна. И едва ли би се появило създание, при‐
тежаващо разум. И цялата Земя щеше да е
скучна вегетарианска обител.
Ако през Девон – Карбон, преди около 400
Ма, земната суша не бе станала обитаема под
защита на пласта озон, животът щеше да ево‐
люира във водна среда. И може би интелигент‐
ни октоподи щяха да са носители на разума из
океанските бездни на планетата Земя.
Ако през същия този Девон – Карбон, но с
наличен озонов защитен слой, заради свръхо‐
билната растителност концентрацията на кис‐
лород бе не 21%, както е сега, а 35‐40%, гигантс‐
ките членестоноги щяха да са властващ живо‐
тински тип, с умни паяци или империи от мрав‐
ки най‐отгоре.
Ако гигантското измиране на видове в края
на Перм преди около 252 Ма не бе унищожило
96% от животинските видове, доминиращите
хищници щяха да са звероподобните синапси‐
ди, а дали сред тях щяха да възникнат разумни
същества – това остава неизвестно.
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Ако гигантското измиране на видове в края
на Мезозой преди около 65 Ма не бе убило
всичките динозаври, бозайниците не биха има‐
ли шанс и хоминиди не биха се появили. А
вместо тях интелигентни, хищни и свръхсоциал‐
ни раптори щяха да управляват планетата.
Ала всички тези развихрени допускания –
имат ли те достатъчна тежест на научни хипоте‐
зи, или са само белетристични увлечения, как‐
вито – заради своята популярност под въздейс‐
твие на завладяващо интригуващото си съдър‐
жание – доста се харчат в днешно време?
Но стига сме се увличали по сюжети от науч‐
нофантастичен тип и вместо това нека сме до‐
волни от случилото се на нашата планета, защо‐
то сме сред обитателите на един от многото
възможни варианти на природна среда, насе‐
лена с еволюирала по един от много възможни
варианти жива материя.
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Резюме. Представяме някои основни аспекти на еволюционната психиатрия/еволюционното нап‐
равление в психиатрията – еволюционната парадигма (еволюционна биология и еволюционна
психология), приложена към психиатрията: еволюционни обяснения за произхода на психиатрич‐
ните състояния и разстройства. Започваме с кратко въведение в еволюционния подход към психи‐
атрията, в контекста на биомедицинския модел и недостатъците на приложението му в психиат‐
рията. Еволюционният подход към психиатрията е сравнително ново, но и коренящо се в истори‐
ческото биологично минало на човешкия род виждане за произхода на психопатологията. Предс‐
тавени са основните еволюционни обяснения за произхода на психиатричните разстройства –
принципи на психопатологията. Обяснено е влиянието и значението на съвременната среда за
психопатологията. Завършваме с основните теории за етиопатогенезата на психиатричните разст‐
ройства от еволюционна перспектива.
Ключови думи: биомедицински модел, еволюционен модел, еволюционна психиатрия, човешка природа,
архетипни нужди, произход на психиатричните разстройства, принципи на психопатологията, закони на
психодинамиката, етиологични теории за психичните разстройства

PRINCIPLES OF PSYCHOPATHOLOGY: EVOLUTIONARY VIEW
Valentin Akabaliev1, Asen Beshkov1, Plamen Vargov2, Katerina Akabalieva3
1
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University – Plovdiv
2
Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, Bulgaria
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Abstract. Some of the main aspects of evolutionary psychiatry (the evolutionary approach in psychiatry
– the evolutionary paradigm, i.e. evolutionary biology and evolutionary psychology, as applied to
psychiatry) are presented: evolutionary explanatory framework for the origins of psychiatric conditions
and disorders. We start with a short introduction to the evolutionary approach to psychiatry in the
context of the biomedical model and its deficiencies when applied to psychiatry. The evolutionary
approach to psychiatry is a comparatively new, but still rooted in the collective historical biological past
of the human species view on the origins of psychopathology. The most important evolutionary
explanations for the origin of the psychiatric disorders are presented – the principles of
psychopathology. The significance and influence of the contemporary environment on psychopathology
is clarified. We conclude with the main theories on the ethiopathogenesis of psychiatric disorders from
an evolutionary perspective.
Key words: biomedical model, evolutionary model, evolutionary psychiatry, human nature, archetypal needs, origins
of psychiatric disorders, principles of psychopathology, laws of psychodynamics, ethiological theories on the
psychiatric disorders

ВЪВЕДЕНИЕ
МЕДИЦИНСКИЯТ МОДЕЛ В ПСИХИАТРИЯТА
Въпреки че психиатрите дефинират и класи‐
фицират психични заболявания като шизофре‐
ния, депресия и т.н., те нямат категорична пред‐

става защо хората страдат от тях. Невроучените
също не успяха да демонстрират ясна физичес‐
ка етиология на тези заболявания. Дескриптив‐
ната класификация на психичните заболявания
обаче не дава ясни указания за етиологията или
лечението на заболяванията, които тя дефини‐
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ра. По сходен начин описанието на „нормални‐
те“ емоции, познавателни способности и пове‐
дения от психолози и социолози не предлага
убедително обяснение защо човешките същест‐
ва се държат по този начин. Главните въпроси,
които философът Дейвид Хюм задава, са от изк‐
лючителна важност: Как действа умът, а оттам и
защо той работи по такъв начин, а не по друг, и
от тези две съображения: каква е базисната
природа на човека? Той определя като най‐
велик въпроса:
Защо човешката природа е такава, каквато е?
ФИЛОГЕНЕЗА
Парадигмалният неуспех на психиатрията,
психологията и социологията се дължи на пос‐
тоянното им нежелание да се примирят с науч‐
ната революция, осъществена в биологията от
Чарлз Дарвин [1, 2]. Техните формулировки и
находки нямат обединяващото сближаване на
концептуална рамка, която да свърже основни‐
те черти на човешкия живот с естествената ис‐
тория на нашия и други животински видове.
Всички видове са свързани и по‐сложните са
еволюирали от по‐простите форми чрез обвър‐
заните процеси на генетична мутация и естест‐
вен отбор в среда с ограничени ресурси. В хода
на човешката еволюция никога не сме преста‐
вали да бъдем бозайници или примати. Всъщ‐
ност човешкият мозък включва все още функ‐
циониращи и много по‐ранни мозъци на бозай‐
ници и влечуги. Филогенетичното измерение в
психиатрията поставя психопатологията на
здрава еволюционна основа. Развитието на
етологията, поведенческата екология и социо‐
биологията най‐накрая прави възможно приб‐
лижаването на психологията и психиатрията до
основата на съвременната биологична наука.
Алфред Адлер e включил „волята за власт” на
Ницше, за да въведе в етиологията на неврозата
понятията за самооценка, чувство за малоцен‐
ност и необходимостта те да бъдат компенси‐
рани. Така той е предвидил значението, което
се придава на поведението, свързано със соци‐
алното позициониране (ранг/статус), в съвре‐
менната поведенческа биология. Голям пробив
са Юнгианските архетипи на филогенетичната
психика, наречена „колективно несъзнавано“
[3]: динамични невропсихични единици, които
се развиват чрез естествен отбор и определят
поведенческите, афективните и познавателните
преживявания, типични за хората.
Архетипните заложби, с които се ражда все‐
ки човек, ни подготвят за естествения жизнен
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цикъл на нашия вид в средата, в която сме ево‐
люирали (СЕА – среда на еволюционна адапти‐
раност). Програмираната последователност от
етапи, свързани със съответните архетипни им‐
перативи, търси осъществяване в развитието на
характерни модели на личността и поведение‐
то. Всеки набор от императиви предявява собс‐
твени изисквания към околната среда. Ако сре‐
дата не успее да ги посрещне, последващото
„неосъществяване на архетипното намерение“
води до психопатология. Например архетипната
система „майка‐новородено“ ще бъде реализи‐
рана само ако се активира от присъствието и
поведението на майчината фигура; „хетеросек‐
суалната архетипна система“ може да бъде ре‐
ализирана само при наличие на подходящ пар‐
тньор. Ако някоя от тези фигури отсъства, съот‐
ветната архетипна система ще остане в латентно
състояние и развитието може да бъде спряно
или да поеме по отклоняващ се път. Според юн‐
гианската гледна точка целта на живота е въз‐
можно най‐пълното реализиране на архетипна‐
та програма. Психопатологията е свързана с то‐
ва, че околната среда не успява, частично или
напълно, да посрещне една (или повече) основ‐
ни архетипни нужди на развиващия се индивид.
Майките и децата нямат нужда да се учат да се
обичат: те са вътрешно програмирани за това
още от раждането. Формирането на връзката на
привързаност между майката и бебето е пряк
израз на генетичното наследство на нашия вид.
Всеки животински вид притежава репертоар на
поведение, който зависи от еволюцията на
структурите, вградени в централната нервна
система, наречени вродени освобождаващи
механизми (Tinbergen, 1951), подготвени да бъ‐
дат активирани при подходящ стимул от окол‐
ната среда [4]. Когато се появи такъв стимул,
вроденият механизъм се освобождава и живот‐
ното реагира с характерен модел на поведение,
който е еволюционно адаптивен за съответната
ситуация. Например съществуването на силна
връзка между новороденото и майката се раз‐
вива при отсъствието на конвенционални наг‐
ради. Една човешка майка усеща безпомощ‐
ността и нуждата от грижи на новороденото си,
а през следващите дни е обзета от чувства на
любов, привързаност и отговорност. Bowlby,
подобно на Jung, твърди, че подобен отговор е
природно заложен [5‐9]. Наличието на невроп‐
сихични склонности се нарича по различен на‐
чин: „модели на психобиологична реакция“
(Gilbert) [10‐14], „генетично предавани страте‐

42

БЪЛГ. СП. ПСИХИАТР., 2020, 5(4)

гии за отговор“ (Wenegrat) [15], „еволюирали
психологически механизми“ (Buss) [16‐19]. Те са
отговорни за решаващи, специфични за видове‐
те модели на поведение, които са се развили,
защото увеличават максимално годността на
организма и гените да оцеляват. Тези стратегии
са споделени от всички представители на вида.
Една съществена част от психопатологията се
наблюдава тогава, когато те бъдат увредени в
резултат на средови удари или недостатъци в
критични етапи на развитие.

ПРИНЦИПИ НА ПСИХОПАТОЛОГИЯТА
Бедствия и абнормни поведения, сравними
със срещаните сред животни, поставени в нео‐
бичайни за тях условия на плен в зоологически
градини [20], наблюдаваме и сред човешки об‐
щности, принудени да изоставят традиционния
си начин на живот и да живеят при чужди за тях
обстоятелства. Ловци събирачи от Уганда били
изключени от обитавания от тях ареал от 40 000
кв.км и поставени в колиби. Те бързо станали
деморализирани, депресивни, тревожни и бол‐
ни, и се държали с психопатно безразличие към
своите деца и брачни партньори. Дезинтегра‐
цията на аборигенската култура в Австралия и
американските индиански култури в САЩ оставя
след себе си психиатричните последици на ал‐
кохолизма, самоубийството и отчаянието.
Това е алегория за всичко, което може да се
случи и с човешките същества – които също са
се развили, за да живеят в широките открити
пространства на източноафриканската савана –
когато са принудени да живеят в градската „чо‐
вешка зоологическа градина“ [21]. Еволюцион‐
ният модел за психопатологията постулира:
психичното здраве зависи от осигуряването на
физическа и социална среда, отговаряща на ар‐
хетипните нужди на развиващия се индивид;
психопатология може да се появи тогава, когато
тези нужди са неудовлетворени.
Всяка промяна в околната среда има пос‐
ледствия за организма. Някои промени могат да
бъдат съвместими с оцеляването и възпроиз‐
веждането, а други – не. Промените, които не
водят до елиминиране на вида, могат все пак да
предизвикат изкривявания в типичните му на‐
чини на поведение, различни видове заболява‐
ния, разстройства или девиации, независимо
дали психиатрични, социални, или екологични.
Разнообразието и комплексността на хората,
съчетано с техния усъвършенстван капацитет за
иновация, довежда до драматични трансфор‐

мации в средата. Тя понастоящем показва уди‐
вително разнообразие в сравнение със стабил‐
ните характеристики на африканската савана,
където сме се развили и живели през най‐
голямата част от съществуването ни като ловци
събирачи. Скоростта, с която човешката среда
се е променила през последните векове, далеч
надминава тази, с която дарвиновият естествен
отбор може да действа. Нашата изначална сре‐
да избира архетипните склонности, които все
още присъстват в човешките същества. Антро‐
пологичните проучвания разкриват последова‐
телни, типично човешки модели на поведение,
останали постоянни по време на еволюцията на
човешката психика: универсалните фактори на
размножаването и брака, отглеждането на де‐
ца, животът в малки общности, инициацията,
бракът на младите жени преди детеродна въз‐
раст и т.н. Ако дадена характеристика, като при‐
вързаност към майката, стремеж към превъз‐
ходство и сексуална връзка, отговаря на три
групи критерии, то тя е генетично базирана [15]:
1. Универсалност: въпросният модел се
среща сред всички известни културни групи.
2. Филогенетична приемственост: във връзка
със съответния модел еволюционната история не
показва рязка граница между човешки и други
видове бозайници. Поведението на привързаност
между майките и бебетата, между връстниците и
между зрелите мъже и жени може да бъде прос‐
ледено от човешките същества през приматите до
техния най‐ранен произход от бозайниците. Таки‐
ва модели на поведение могат да бъдат кодирани
и тяхното развитие да се изучава по същия начин,
както и еволюцията на анатомични структури като
кости, бели дробове и мозъци.
3. Еволюционна стабилност: моделите се
поддържат чрез селективно санкциониране и
окончателното елиминиране на индивиди, кои‐
то не успяват да ги проявят.

ОБЩЕСТВОТО НА ПРЕДЦИТЕ
Групите, в които нашият вид е живял за
99.5% от своето съществуване, се състоят от
около четиридесет до петдесет индивиди: т.нар.
“разширени органични групи” [22]. Когато ста‐
ват по‐големи, се появява естествената тенден‐
ция да се разделят и една част от общността да
се отдалечи, за да намери друг район. За да жи‐
веем в такива общества, за каквито ни е прис‐
пособила природата, не бива да пропускаме
този факт, който е от основно значение за ево‐
люционната психиатрия.
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ОСНОВЕН ЕВОЛЮЦИОНЕН ПРИНЦИП
НА ПСИХОПАТОЛОГИЯТА

Психопатологията (поне една значима част)
е свързана с това, че околната среда не успява,
частично или напълно, да посрещне една (или
повече) архетипна/‐и нужда/‐и на развиващия
се индивид. Две основни архетипни нужди, чие‐
то неудовлетворяване може да доведе до пси‐
хопатология, са нуждата от привързаност и
нуждата от статус или ранг. Колкото повече сре‐
дата за отглеждане се отклонява от средата, за
която сме еволюционно адаптирани (СЕА), тол‐
кова по‐голяма е вероятността от патологично
развитие.

СЪВРЕМЕННОТО НЕУДОВЛЕТВОРЯВАНЕ
НА АРХЕТИПНИТЕ ОЧАКВАНИЯ

Въпреки че психичните заболявания се сре‐
щат в общностите на ловците събирачи, те в по‐
малка степен са проблем за тях, отколкото за
нас, а съвременната градска среда е по‐малко
благоприятна за психичното здраве и благосъс‐
тоянието на съвременното човешко животно,
отколкото еволюционната среда. Налице са ре‐
дица съвременни социални и екологични харак‐
теристики, които биха могли да допринесат за
психопатология при едно животно с толкова
подробна, сложна и социално изискваща епи‐
генетична програма като нашата: прекъсване на
роднинските задължения в общността в резул‐
тат на миграция, професионалната мобилност;
разрушаване на семействата чрез развод и раз‐
дяла заедно с бързо нарастващия брой на се‐
мействата с един родител; загуба на женски
групи за подкрепа от типа, предоставян от тра‐
диционните общности; липсата на подходяща
сигурна и интимна грижа за децата, чиито май‐
ки отиват на работа; негативни житейски съби‐
тия като загуба на работа; преместване заради
повишение; провали на изпити или интервюта;
трудности при придобиване на необходимите
умения, изисквани от работодателите; работа
на едно място в изкуствена и контролирана
среда; загуба на мита, ритуала и религията; лип‐
сата на контакт с природата и изначалната сре‐
да. Всички те потенциално водят до стрес, неси‐
гурност или отклоняващо се развитие [23]. Раз‐
личните неврози, психопатии, наркотични зави‐
симости, злоупотреба с деца и брачни партьори,
постоянно нарастващата криминогенност са с
голяма вероятност следствие от неспособността
на западното общество да задоволи еволюци‐
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онните, филогенетични, архетипни нужди на
нашия вид.
Аргументът, че съвременните хора все още
редовно взаимодействат с приблизително съ‐
щия брой хора като ловците събирачи, може и
да е истина, но хората, с които човек редовно
взаимодейства, не са роднини и те обикновено
живеят на голямо разстояние, така че не могат
да бъдат виждани често. Те рядко живеят в съ‐
седство или на горния етаж (много от нашите
съвременници не познават съседите си) и за да
стигнем до тях, трябва да понесем една враж‐
дебна среда на шум и замърсяване, натоварен
трафик, неприветливи непознати и трудности
при търсене на място за паркиране.
Броят на хората, които страдат от тревожност
или депресия, или които не успяват да поддър‐
жат трайни отношения за отглеждане на деца,
непрекъснато нараства. Честотата на депресив‐
ните разстройства се увеличава на Запад [24, 25].
Sartorius et al. (1983) установяват при доклад за
Световната здравна организация (СЗО), че има
общо 100 милиона депресивни хора в света и че
броят им вероятно се увеличава поради бързите
икономически и демографски промени [26].
Данни от 39 000 души, живеещи в пет различни
региона в света, показват, че във всяка страна
повече млади хора са страдали от депресивен
епизод в сравнение с възрастни. Колкото по‐
развита е страната, толкова по‐вероятно е мла‐
дите хора да бъдат депресивни [27].
Съществува и аргументът, че човешките съ‐
щества не могат да не бъдат приспособени към
съвременната среда, защото те са я създали:
“Изглежда странно да се смята, че мозъкът е
“изграден”, за да измисли модерността, а после
да не може да се справи с нея“ [28]. Има обаче
много примери как нашите адаптивни качества
могат да произведат дезадаптивни среди с теж‐
ки последствия за цели общества [29].
Самоубийството е още един показател за
психичноздравните проблеми, които все по‐
често засягат населението в развитите и разви‐
ващите се страни. Най‐рискови са самотните,
овдовелите, разведените, разделените и отново
по‐младите мъже.
Ключов фактор за повечето психични забо‐
лявания е стресът. Колкото по‐голяма е про‐
пастта между архетипните нужди и екологично‐
то изпълнение на тези нужди, толкова по‐голям
е стресът. Физиологичните изисквания за топ‐
лина, подслон и храна са посрещнати на Запад
по‐добре от всякога в историята. Социалните

44
нужди от родители, връстници и потенциални
партньори също са удовлетворени при повечето
хора. Въпреки това броят на хората, при които
тези основни нужди не са посрещнати, е голям
и нарастващ, както и психиатричният проблем, с
който те са свързани.
Социалните институции, които ни отдалеча‐
ват от нашата архетипна природа, причиняват
безцелност и безсмислие в живота ни. Това не е
чиста клинична диагноза, а „универсалната
невроза на нашата епоха“ (Jung), [3, 30]. Това
прозрение има дълго и уважавано родословие.
През осемнадесети век Denis Diderot (1713‐
1784) твърди, че ползите от цивилизацията са
придобити за сметка на естественото щастие на
човека. Етологът Konrad Lorenz (1903‐1989)
сравнява нашето положение с това на дивия
вид, който е бил опитомен: напълно изкуствено
съществуване, предявяващо малко изисквания
към инстинктивното ни оборудване. Desmond
Morris пък ни сравнява с животните, осъдени да
изнемощяват в зоопарка, който сами са си пост‐
роили [21]. Чувството за загуба на родината ни
би могло да обясни пристъпите на носталгия по
примитивния живот, хора и изкуство – митичния
живот на „благородния дивак“ на Jean‐Jacques
Rousseau.
Сравнението на средата, за която сме ево‐
люционно адаптирани (СЕА), със съвременната
социална среда, би ни дало ценна информация
за етиологията на онези психиатрични разст‐
ройства, които са резултат от неподходящото
активиране, при настоящите условия на околна‐
та среда, на предишни адаптивни стратегии.
Пет закона на психодинамиката:
1. Когато се установи, че характеристиката
на поведението е присъща на всички човешки
общности, независимо от културата, расата или
историческата епоха, тогава тя е израз на вро‐
дена склонност или архетип.
2. Архетипите по своята същност се актуали‐
зират както в психиката, така и в поведението.
Развитието протича през целия жизнен цикъл и
всеки етап има свои собствени архетипни цели.
Неизпълнението на архетипните намерения
може да се случи на всеки етап от жизнения ци‐
къл. Тревожността и депресията се причиняват
не само от лишенията при децата, но и в зряла
възраст, когато личните взаимоотношения са
неподкрепящи и негрижовни [31].
3. Психичното здраве до голяма степен е ре‐
зултат от изпълнението на архетипните цели.
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4. В много от случаите и в значителна степен
психопатологията е резултат от неудовлетворе‐
нието на архетипните цели.
5. Психиатричните симптоми често са посто‐
янни и прекомерни варианти на иначе адаптив‐
ни психофизиологични отговори.
Психопатологичните синдроми, независимо
дали психотични, невротични, или психопатни,
са статистически абнормни прояви на вродени‐
те стратегии за отговор [15, 32, 33].

ЕТИОЛОГИЯТА НА ПСИХИЧНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА
Нашето общество се е отклонило от средата,
за която сме еволюционно приспособени (СЕА).
Теориите за "Изоставането на генома" (genome
lag) и "изгнаниците от Еден" могат да обяснят
високата честота на психични разстройства в пос‐
тиндустриалните и развиващите се общества.
1. ТЕОРИЯ НА НОРМАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Адаптивни стратегии като борба, бягство,
замръзване, оттегляне, надмощие, подчинение
и привързаност са нормално разпределени във
всяка човешка популация. Повечето индивиди
са поставени в средата на кривата на разпрeде‐
ление и доста добре приспособени към преоб‐
ладаващите условия на околната среда. Преко‐
мерното или неадекватно (количествено или
качествено отклоняващо се) използване на тези
стратегии би могло да обясни психопатологията
сред индивидите, поставени в „опашките“ на
разпределение на адаптивните черти. Склон‐
ността към тревожност, депресия, чувствител‐
ност към неблагоприятни житейски събития,
критика и т.н. може да е разпределена по подо‐
бен начин. Този подход е свързан с концепция‐
та за „критичния праг“: тревожната невроза ще
води до симптоми на възбуда в отговор на ми‐
нимален стимул, докато тези с антисоциално
разстройство на личността няма да изпитат
симптоми на възбуда, когато се сблъскат с го‐
ляма заплаха.
2. ТЕОРИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ
ГЕНОТИПА И ОКОЛНАТА СРЕДА

Индивидуалните различия в поведението и
в развитието на личността се разглеждат като
последици от алтернативни стратегии, които се
определят от гените, от околната среда, от слу‐
чайни събития. Например, ако имаме две гене‐
тични поведенчески стратегии, като интровер‐
сия и екстраверсия, и две среди, едната плодо‐
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родна и пренаселена, другата суха и слабо на‐
селена, последствията за психичното здраве на
индивида могат да бъдат, както следва:
Среда на живот
Фенотип 1. Плодородни и пренаселени 2.
Засушени и слабонаселени
1. Екстраверт 1.1. Адаптация 2.2. Невроза
2. Интроверт 1.1. Невроза 2.2. Адаптация
Човек може да се окаже в среда, към която
средният представител на човешкия вид може
лесно да се приспособи, но към която той, по‐
ради своята конституционална структура, е зле
адаптиран.
3. АКТИВИРАНЕ И ПОТИСКАНЕ НА ПСИХИЧНИ
МЕХАНИЗМИ

Един активен психичен механизъм може да
се изяви като симптом. Например жена с пани‐
чески атаки, която излиза да пазарува, страда от
дейността на адаптивния механизъм, който се е
развил, за да предпазва нашите предци от отк‐
рити, без покрив, пространства. Адаптивният
механизъм може да функционира като нисша
или автономна стратегия, но не е задължително
това да изключва действието на алтернативни
стратегии на по‐високо ниво на функциониране
на централната нервна система. Човешките ре‐
акции на промените в околната среда включват
успоредно действащи както примитивни, така и
модерни процеси, опериращи относително не‐
зависимо един от друг на различни нива на
сложност, включващи различни нива на мозъка.
Освен това функционирането на един процес на
едно ниво може да предреши процес, действащ
на друго. Подобни съображения важат и за
предотвратяването или развитието на някои
психиатрични симптоми. Една висша стратегия
за справяне с поражението в социалната надп‐
ревара е актът на доброволно подчинение, а
стратегия на по‐ниско ниво за справяне със съ‐
щото положение е потискане на настроението.
Съзнателният и преднамерен акт на подчине‐
ние може да предотврати или да прекрати деп‐
ресията. Въпреки това един депресивен епизод
може да е пряка последица от лична характе‐
ристика, която изключва доброволното подчи‐
нение като налична опция, например гордост
или амбиция.
4. ТЕОРИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА ХОМЕОСТАЗА
Промяната на индивидуално ниво води до
запазване на хомеостазата на ниво диада или
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група. Това е централната концепция на „теори‐
ята на ранга“ за депресията, която предполага,
че депресивната реакция служи за запазване на
стабилността на групата, като предотвратява
постоянните борби за статус в социалната йе‐
рархия. Депресията предпазва хората от изгон‐
ването им от групата и така попада в хомеоста‐
тичната категория.
5. ТЕОРИЯ ЗА „ПРИОБЩАВАЩА СПОСОБНОСТ“
(ЗНАЧИМОСТ ЗА ГРУПАТА)
Теория за излизане от генетичния „басейн”.
Индивидът оценява своя фенотип и ако стигне
до заключението, че той е незадоволителен, е
по‐малко вероятно да се възпроизведе. Той ста‐
ва депресивен, оттегля се, въздържа се от възп‐
роизвеждане или се самоубива, като по този
начин излиза от генетичния фонд. Селективните
аргументи за тази стратегия са: първо, че тъй
като неговият фенотип е незадоволителен, по‐
вероятно е той да не бъде репродуктивно успе‐
шен, и второ, че неговата „приобщаваща спо‐
собност“ (значимост за групата) е засилена, тъй
като, въздържайки се от възпроизвеждане или
като се отделя от общността, той оставя повече
пространство и ресурси за своя род. Тази въз‐
можност се вписва добре в теорията за сексуал‐
ния отбор, а именно, че биват премахнати хора‐
та с неудовлетворителен фенотип.
6. ОНТОГЕНЕТИЧНА ТЕОРИЯ
Преживяванията по време на развитието
могат да насочат индивидите към различни
стратегии [17, 34, 35]. Отсъствието на бащата
през детството предразполага индивидите към
промискуитет, докато присъствието на инвести‐
ращ баща по време на детството ги насочва към
по‐моногамни стратегии [36]. Момчета, които
растат без бащи, особено през ранните им го‐
дини, са по‐склонни към объркване на сексуал‐
ната роля, по‐малко вероятно е да формират
трайни взаимоотношения и са по‐склонни към
социално разрушително поведение [37, 38, 39].
Всички тези теоретични възможности могат да
допринесат за развитието на разстройство в
различните случаи. „Количеството депресия“,
необходимо за поддържане на социалната хо‐
меостаза, е изразено в различни степени от
различни индивиди в зависимост от техния фе‐
нотип. Някои са твърде склонни да са депре‐
сивни, когато биват критикувани, докато други
са много по‐малко податливи. В известен сми‐
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съл теорията за социалната хомеостаза може да
се разглежда като специален случай на теория‐
та за „опашката на разпределението“. Малко
теории в психиатрията са взаимно изключващи
се. Една всеобхватна теория е тази за сексуал‐
ния отбор, която твърди, че във всяко поколе‐
ние в продължение на много години социално‐
то съперничество разслоява населението на ус‐
пешни и неуспешни. Именно чрез изследването
на поведенческите стратегии на неуспешните се
придвижваме към областта на психопатология‐
та. Сред населението във всяко поколение се
наблюдават поведенчески различия и някои
хора са психично неравностойни в сравнение с
други. Неблагоприятното им положение веро‐
ятно отразява техния капацитет и потенциал по
отношение на двете измерения: превъзходство
(ранг) и привързаност (принадлежност).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Еволюционната теория би могла да предло‐
жи не само на психиатрията, но и на социалните
науки една устойчива, неутрална научна основа,
върху която те да градят. Психичните явления са
безкрайно многообразни и има множество фак‐
тори, отговорни за тяхното функционално раз‐
витие, но едно нарастващо разбиране за наши‐
те архетипови предиспозиции и начинът, по
който те биват интегрирани с аспекти на контек‐
ста и човешката среда, придава някакъв поря‐
дък и смисъл в една област на почти обезкура‐
жаваща комплексност. Сега съществува надеж‐
дата, че еволюционната психология може да
дефинира базисните ни нужди, както и точните
характеристики на средата, които могат да ги
удовлетворят. Това ще допринесе не само за
разбиране на природата на психичните разст‐
ройства, но и за въвеждането на ефективни
средства за тяхната превенция и лечение.
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КЛАСИЧЕСКО ПСИХИАТРИЧНО НАСЛЕДСТВО //
CLASSICAL PSYCHIATRIC LEGACY

ОТКЪС ОТ „НАЧАЛА НА ПСИХИАТРИЧНАТА ДИАГНОСТИКА”
НА К. КИРОВ (1991)1
5.5.3. ГРЕШКИ ПРИ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
НА ШИЗОФРЕНИИТЕ

Трудно е да се каже коя е най-честата причина за
грешки при установяване на една шизофренна психоза, но ако вярваме на Kurt Schneider, то тя е прибързаното претрупване на видяното с термини, които за
мнозина са патогномни – например паратимия, парабулия, символно мислене, незаразяващ афект, личностова промяна, прекокс-чувство. Към тази диагноза
особено подвеждат някои странности в държанието,
които често имат изцяло личностов, а не болестен произход. Същото може да се каже и за парамимията и
паратимията, критично анализирани от 3. Иванов,
според когото зад тях се крият две различни разстройства. Едното е неадекватната емоционална реакция, присъща както на някои шизофренно болни, така
и на тежки психопати. Другото е „изкривен емоционален израз” – рядък симптом, свойствен само на хроничната шизофрения и отразяващ дълбокото разстройство на съответните тимопсихични системи. Казаното се отнася и за парамимията. С този термин се
обозначава фактът, че (преди всичко при шизофрении) лицеизразът минава покрай, „пара”, и няма никакво отношение към актуалната тема или ситуация.
Впрочем тук изпъква същата несигурност в преценката, както и при афекта. Ние сме навикнали да взимаме за мярка нашето реагиране и приемаме, че съдържанието или ситуацията е била дадена и за нас също
тъй, както и за шизофренните, и се учудваме, че двете
не съвпадат (H. J. Weitbrecht, 1973, с. 57).
Гримасирането много лесно става повод за диагноза хебефрения. Забравя се, че то може да прикрива
стеснителност, да подпомага бедния език или просто
да е маниеризъм. Върху надценяването му като шизофренен симптом бе обърнато внимание от ред автори. Освен при кататонни възбуди то се среща при силно изразени мании, а също и при афектирани психопати. Особено характерно е при мотилитетните психози, където се включва в рамките на т.нар. паракинези.
1

Киров К. Начала на психиатричната диагностика. София: Шанс, 1991.
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Нерядко е у неврологично болни: Хънтингтонова хореа, атетоза, торзионна дистония.
Очевидно е, че то няма нозологична стойност. В наши изследвания показахме, че
гримасирането е симптом, подвеждащ към
диагнозите хебефрения или хистерия (1981,
1982). То е изразено в различни степени – от
бегли подръпвания на устния ъгъл до карикатурно обезобразяване на цялостния лицеизраз. Сродни са му примляскванията, помирисванията, въздишането, усмихването и
покашлянето (О. Luxenburger).
Много трудни за преценка са ред странности в поведението, с които често започват
ядрените шизофрении. Неприличното държание, чудачеството са присъщи и на непсихотични оригинали и сноби. С последния
термин се обозначават своеобразното поведение и лицеизраз, склонността към необикновени, неотмерени и абстрактни изрази, често украсени и усукани (съгласно речника на U. H. Peters). Със същия термин
Bleuler обозначава отсъствието на себеоценка и последователност в душевните прояви. Много грешки се допускат тогава, когато лекарят не е в състояние да открива
„топлота” у пациента. Има хора студени, незатрогващи се от нищо, чужди на всички и
все пак те не са шизофренни; има студени
мании и студени меланхолии, особено у себични личности. И, от друга страна, не всяка мания ни заразява с веселостта си. Има
обаче парафренни и дори шизофренни,
чийто афект е напълно адекватен и които са
запазили в достатъчна степен шеговитостта
си. Анксиозността на невротиците ги кара
също да изглеждат много отдалечени от
здравите. Не веднъж лекарят се заблуждава
по повод на прословутия „неадекватен
афект” – напр. шизофренният говори със
смях за предстоящото си екзекутиране. „Несъответен е този афект само в случай, че
приемаме изказванията на болния тъй както би трябвало да говори за своето екзекутиране един здрав, но болните тук в съвкупността на психичните процеси очевидно
имат друго отношение” (H. J. Weitbrecht,
1963, с. 40).
Особено внимание към акта на ръкуването обърна Н. Шипковенски в една от последните си работи (1976). Там той изтъква
разликите в мотивите при отделни шизофренни, като правилно подчертава съответ-
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ните промени при меланхолния. Към това
остава да се прибави, че невротици и психопати по антропофобни и други мотиви
понякога също избягват ръкуването. Изобщо и тук не бива да се придава патогномна
стойност на отделна проява.
Редовен източник на грешки е и неразграничаването на ранните от късните симптоми при тази напредваща психоза. Те бяха
съпоставени в отделна таблица 11 (р. 5.5.1).
Следователно, ако заболяването е остро и
датира отскоро, то установяването на някой
късен симптом най-често е проява на неопитност. Всред най-честите поводи за
грешки в този ред е надценяването на дефектните белези при шизофрения. Днес със
сигурност се установи, че само малцина шизофренни достигат до дефект (р. 5.5.1). Изучаванията на J. Strauss показаха, че нито
един от характерните за шизофренията
симптоми не предвещава лош изход. Катамнезните ни проучвания постепенно потвърждават този извод. Напротив, далеч поубедителен е фактът, че – както бе формулирано от J. Angst (1980) – миналите представи за прогнозата на шизофренията са били преувеличено неблагоприятни, а за афективните разстройства – преувеличено благоприятни. Много шизофрении оздравяват
без остатък, много МДП оставят трайни следи, та дори и само по пътя на личностовото
реагиране. Изобщо, поляризирането на ендогенните психози или на задължително оздравяващи или на задължително напредващи към дефект се оказа неоправдано. Подобно схващане причини неизброими вреди
на пациентите и се превърна в отправна
точка за безплодни проучвания. В това отношение знанията ни бяха коренно поправени от една страна от сигурното оздравяване на голяма част от „шизофрениите”
психози, а от друга – от доказаното нарушаване на светлия интервал при МДП (р. 5.6).
Не всяко аутистично поведение е израз
на болестен процес. Човек се изолира по
множество мотиви, например при опит за
изплъзване от хората и от средата, агресивно отхвърляне на заплашващия свят, изолиране поради недостатъчно овладяване на
обектите с либидо, като изравняване на
информационен вакуум чрез собствена
свръхпродуктивност, като фантастно манипулиране в свят, в който болният е безпо-
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мощен, като оттеглянето в магично и регресивно мислене (G. Benedetti).
Едва ли обаче ще може да се намери почест повод за хипердиагностициране на
шизофрения от отъждестяването на параноидното с шизофренното. Във връзка с това може да се позовем на едно от големите
проучвания, чийто най-общ извод гласи, че
параноидните състояния често биват повторно диагностицирани като шизофрении,
състоянията на обърканост – като деменции, а анксиозността – като депресия (R.
Kendell, 1974). В действителност, както и
при останалите ендогенни психози, тъй и
при параноидните шизофрении се появяват
ред симптоми, които вероятно израстват
непосредно от нарушенията на субстрата на
душевната дейност, на основните мозъчни
функции, като напр. психичните автоматизми, психосензорните смущения, разкьсаността. Такива са обаче само преките
прояви на болестта, както бе обосновано
във табл. 6 (р. 3.5). Параноидното е разновидност на налудността и трябва да се разбира като „краен общ път”, в чието образуване участвуват поне три източника: 1. Налудонастроение с витална застрашеност.
Параноидната постройка внася ред в хаоса
от заплашващи изживявания. Страхът добива образ, става конкретен. Противникът
от невидим става видим, доловим. Така полесно можем да се отбраняваме от него. 2.
Друг източник е нарцисизмът, чийто главен
враг е ситуацията на изолираност. Като си
„създава” сензитивни или персекуторни
идеи, човек вече не е тъй изолиран. С него
се занимават за добро или за лошо, а това е
по-поносимо, отколкото човешкия вакуум.
Така се задоволява иманентната за живите
същества
потребност
от
емоционална
свръзка. 3. Параноидното е често проецираната навън собствена вина – нещо, което
всекидневно наблюдаваме в междуличностовите отношения. Много по-трудно е да се
носи собствената вина, отколкото да се обвиняват околните в собствените им грешки.
Moже би тъкмо тук се крие и една от причините почти да не се среща хронична налудност за вина, от една страна, и от друга,
за склонността към хронифициране на параноидните състояния. Тук е уместно да се
напомни, че още E. Stransky е предпазил от
отъждествяване на параноидното с шизоф-
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ренното и го е считал за модно увлечение.
Сам E. Kraepelin е предпазвал от такава
склонност. „Сигурно е, пише той, че при
dementia рræсох могат да се появят параноидни картини. Далеч по-трудно е да се отговори на въпроса, доколко трябва да се
разширява кръгът на параноидните заболявания” (т. III, ч. II, с. 941). А по-късно H. Hoff
писа: „На мнение сме, в смисъла на Janzarik
и Berner, че параноидното трябва да се разглежда само като перистатичен момент,
който се явява патопластично при шизофрениите, при МДП, при инволутивните психози и дори при абнормни развития на личността”. А. В. Снежневский (1972) напомни
думите на Саблер, че налудността е компенсаторно, приспособително явление. Изобщо,
едно от постиженията на съвременната
психиатрия е все по-ясното отграничаване
на шизофренното от налудното. Отминавайки ред трудове, ще споменем само този
на R. Kendell и сътр., където въз основа на
генетично проучване на осиновени деца се
доказва, че налудните симптоми не са част
от „шизофренния спектър”.
Установяването на слухови халюцинации при ясно съзнание е безспорно сериозно указание за шизофренен процес. Не бива
обаче да се забравя, че слухови халюцинации се наблюдават, и то не като изключителна рядкост, и при афективно-фазовите
психози. Улесняващ фактор за появата им
са ред патопластични моменти като напреднала възраст, бурен процес, вметване на
телесни заболявания. Длъжни сме да мислим повече за депресия, когато гласът отразява онова, което се крие в съвестта на пациента. Така една упорита пушачка в депресивната си фаза чува гласове, които я
укоряват, че не може да се откаже от навика. Тази тематика е широко обоснована в
работа на И. Темков и Г. Койчев (1980). При
това не бива да се забравя, че халюцинациите и налудностите са две изяви на един и
същ процес. Изказванията за омагьосване
почти винаги се свързват шаблонно с шизофрения. Всъщност съвсем не рядко депресивно болни, главно жени, прибягват до
този израз, след като не могат да си обяснят
настъпващата у тях мъчителна промяна.
Прибягвайки до това сравнение, те се опитват да изяснят до каква степен настъпващата у тях промяна е нова, необяснима и
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немотивирана преживелищно. Надценяването на разкъсаността е също много чест
повод зa грешки, който впрочем бе вече
анализиран (5.5.2.1). Тук ще прибавим само
за неологизмите. Сами по себе си те не отразяват патология: всеки език се обогатява
с неологизми, предлагани от труженици,
които нерядко са акцентуирани личности.
Един неологизъм е болестна проява само в
контекста на една налудна, и то обикновено
напреднала психоза от шизофазен тип. Извън последната този симптом се наблюдава
съвсем рядко. По-често, отколкото трябва,
деперсонализацията и дереализацията са
тълкувани като прогностично мрачни симптоми. Нашият опит потвърждава находките
от проучването на СЗО, където се доказва,
че те не бива да се свързват с неблагоприятни протичания. В отделни случаи сме
наблюдавали как анестезия долороза се тълкува като шизофренна апатия, без да се
взема пред вид, че болната (почти винаги се
касае за жени) дълбоко страда от неспособността да чувства и да съчувства. Мутизмът
също не е патогномен за тази психоза. Въз
основа на автоанализа на една интелигентна болна Н. Шипковенски прави ценен разбор на различните мотиви на шизофренния
мутизъм (1956, с. 324), към който остава да
се прибави, че упорито мълчание могат да
проявят меланхолни, болни с примитивни
реакции или в маниен ступор.
По-често, отколкото би трябвало, повечето психиатри приемат шизофренен процес,
щом болният прибягва до употреба на символи. На практика някои приемат това за
патогномен симптом. Преди всичко символното мислене е свойствено и на здравите
хора, особено при по-примитивна степен на
развитие. Символът представлява знак,
смислова картина или всичко онова, което
замества или представлява едно съдържание, съединение на видимите форми за демонстриране на невидимите вещи (Хуго от
Сен Виктор, цит. по А. Я. Гуревич, с. 266).
M. Eliade пояснява, че символът „идентифицира, асимилира и обединява” две различни
равнища и дадености. Често символите са
агрегати (кентавър). K. Birnbaum отдавна
посочи, че символното мислене не е свързано с нозологична специфика, а е примитивна форма на мислене, указваща на нормалното му развитие с представни образи при
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помощта на символни междинни звена.
Езикът на всички народи, така както и културата им, е изпълнена със символи. Символиката изпъква още в хипнагогно състояние
и при най-различни психози – от хистерични и остри до делири, шизофрении и епилепсии. Както манията, тъй и депресията
може да си послужи със символи (вж. р.
5.3.6 – случаят М. А.). Символизирането е и
защитен механизъм.
Дълго време съставките на синдрома на
Кандинский–Clérambault бяха смятани като
патогномни за шизофренен процес, особено
в немската психиатрия под влияние авторитета на К. Schneider. Забелязваме го почти в цялата немско говореща психиатрия и
до голяма степен в Англия под влияние на
W. Meyer-Gross (от същата Хайделбергска
школа). У нас в преподаването си Г. Узунов
и Н. Шипковенски също подчертаваха особеното, почти патогномно значение на тези
белези при шизофрения. Последвалите контролни проучвания наложиха сериозно преразглеждане на това становище. В едноименна монография М. Гулямов отхвърля патогномността му, а така също и W. Carpenter. Обхватът му бе стеснен и в ред работи
на К. Kohler, а М. Taylor и R. Abrams доказаха, че симптомите от първи ред не са решаващи, щом са налице манийни симптоми. Оказва се, че тези симптоми далеч невинаги говорят за лоша прогноза. Така R.
Bland и Н. Orn можаха да докажат, че
вмъкването и отнемането на мисли, както и
насилствените подтици корелират положително с добър изход. Както изтъква в дисертацията си А. Жабленски, „механичното
прилагане на критериите на Schneider в условията на други култури, други езикови
структури и пр. може да доведе до сериозни
диагностични грешки”. Така и по наши наблюдения, не рядко сенестопатни усети биват неправилно тлъкувани като сензорен
автоматизъм. Една болна ги уподобява на
действие на електрически ток, но това е само нейно сравнение, а не непосредствено
преживяване за чуждо въздействия върху
тялото. От друга страна, не малко депресивни, главно жени, се описват като омагьосани, за което стана дума по-горе.
В определени случаи при диагностицирането можем да разчитаме на т. нар. Ахапреживяване, изследвано от K. Buhler. То е
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едно възклицание, изразяващо внезапно
настъпващото чувство на радостно облекчение, появяващо се при разрешаване на известна задача. Психиатърът се среща с него
главно при два случая. Единият е при разпитване на пациент, у когото се допускат
симптоми от кръга на психичния автоматизъм. Реакцията на облекчение се дължи на
това, че пациентът „най-после” е видял разбиране за онези преживявания, които за
него са нещо абсолютно ново и трудно поддаващо се на описание, опит, който той дори не смее да сподели. Втори случай, при
който Аха-реакцията ни подпомага, е ларвираната депресия, и то в момента, когато
психиатърът запита пациента за настроението му, нещо, което останалите лекари по
правило не правят. Същественото е, че и
при двата случая тези болестни изживявания са съвършено нова съставка на душевния живот. Това се отнася и за депресивната потиснатост, която е качествено различна от нормалната тъга и скръб. Обикновено
тези изживявания човек или не смее да
сподели, или не умее да вербализира.
Най-важно обаче остава да не се издига
шизофренията в нещо неповторимо, в някакъв мит в областта на медицината, да не
се забулва в тайнственост. Не е тайна, че
редица психиатри са склонни да влагат в
понятието шизофренно нещо мистично, неповторимо, уникално, неразбираемо. С това
те само привнасят допълнителни затруднения при диагностичното мислене. Също така, от друга страна, много психиатри приемат шизофрения, веднага щом доловят и
най-незначително изразения белег, стига
той да е традиционно определян като „ши-
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зофренен”. Тук се допускат две основни
грешки. Неправилно се пренебрегва изобилието и меродавността на афективните
симптоми. Всъщност няма нищо чудно в
ежедневните затруднения при отграничаването на шизофрениите от афективните
психози, тъй като и двете представляват
нарушенията в динамичната сфера, тимопсихиката. Забравя се още, че терминът „шизофренен” е лишен от клинична стойност,
понеже обединява хетерогенни съдържания:
и хебефренно, и кататонно, да не говорим
за „параноидно”, апато-абулично и т.н. Както казва G. Huber (1979), нямаме повод да
възприемаме проблема за ендогенните психози като загадка на човешкото съществуване, неподатлива за проучване с научни
методи. Създадената неусетно „загадка на
шизофренията” се корени главно в неправилното обединение на разнородни явления,
на една прибързана нозология. А какво увлечение съществува още на много места към
нейната хипердиагностика показва изтъкнатото от А. Жабленски – през 1908 г. само
8,2 % от болните в Крепелиновата клиника
са били с диагноза деменция прекокс.
Пълният текст може да бъде намерен в Дигитална
библиотека „Българска психиатрична книжнина”
http://95.87.232.194/digitalpsychiatry/bpk.htm

Текстовете в рубриката са подбор
на главния редактор
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ЕХО / ECHOES

Трудовият колектив на Окръжната психоневрологична болница в гр. Ловеч
на първомайска манифестация през 60‐те години на ХХ век
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ИНСПЕКЦИИ/ INSPECTIONS

ДОКЛАД ДО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
НА ИЗТЕЗАНИЯ И НЕЧОВЕШКО ИЛИ ДЕГРАДИРАЩО ОТНОШЕНИЕ
ИЛИ НАКАЗАНИЕ (КПИ) В БЪЛГАРИЯ ОТ 1 ДО 10 АВГУСТ 2020 Г.
Българското правителство е поискало този доклад да бъде публикуван.
Страсбург, 2 декември 2020 г.

РЕЗЮМЕ
Главната цел на ad hoc посещението в България
през 2020 г. беше да се направи оценка дали е постигнат някакъв прогрес от българските власти след
поредната визита на КПИ през 2017 г. по отношение
на изпълнение на препоръките за лечението, условията и правната защита, които се предлагат на психиатричните пациенти и обитателите на институциите
за социални грижи.
Комитетът отбелязва със сериозна загриженост,
че установеното при посещението показва, че много
от дългосрочните препоръки на КПИ остават неизпълнени и българските власти не са успели да предприемат ефективни действия за подобряване на ситуацията в посока на препоръките на Комитета. Поради това КПИ реши да задейства процедурата,
предвидена в член 10, алинея 2, от Европейската
конвенция за превенция на изтезания и нечовешко
или деградиращо отношение или наказание1.

ПСИХИАТРИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Делегацията посети за първи път държавната
психиатрична болница „Св. Иван Рилски” и държавната психиатрична болница в Царев брод, както и
държавната психиатрична болница в Бяла, която бе
посетена преди това от КПИ през 2006 г.
И в трите посетени болници делегацията получи
информация за лошо отношение на персонала към
пациентите, например нерядко санитарите са били
1

„Ако Страната не сътрудничи или отказва да подобри ситуацията
в посока на препоръките на Комитета, Комитетът може да реши
с мнозинство от две трети на своите членове да направи публично изявление върху проблема, след като на Страната е дадена
възможността да се запознае с неговото становище.”

вербално груби към пациентите, крещели са им,
блъскали са ги или са им удряли шамари. Въпреки
потискащата атмосфера и крайно неприемливата
употреба на имобилизация в Царев брод с метални
вериги, заключени с катинари за китките и глезените, действителното физическо малтретиране на пациентите от персонала в тази болница, изглежда, не
е широко разпространено; ситуацията в „Св. Иван
Рилски” и Бяла обаче буди сериозна тревога.
По отношение на условията за живеене Комитетът отбелязва известни подобрения и в трите болници, особено в Царев брод, а битовите условия в
Бяла са се подобрили след последната визита на
КПИ през 2006 г. там. Независмо че пациентите и в
трите болници бяха настанени по правило в малки
общи спални с достатъчно осветление и вентилация,
някои места тънеха в разруха и определено има още
много какво да се желае за подобрение в материалния бит. Повечето общи спални бяха голи, без знак
за персонализация и условия за усамотение, с малко
лични вещи и без възможност за заключване.
И в трите посетени болници беше установен неадекватен и често крайно недостатъчен (макар и в
различна степен) брой на персонала в отделенията.
Освен това броят на мултидисциплинарния клиничен
персонал беше изцяло неадекватен спрямо различните потребности на пациентите от психосоциална терапия и рехабилитация. Комитетът изрази мнение, че
трайният недостиг на персонал създава впечатление,
че в Министерството за здравеопазването психичното здраве не се цени достатъчно. Съществува несъмнена необходимост от даването на по-висок приоритет за инвестиране в него.
По отношение на режима и лечението, достъпно за пациентите, атмосферата в повечето отделения
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и в трите посетени болници често изглеждаше нетерапевтична, понякога пренебрежителна и дори контролираща, потискаща и наказваща. Лечението беше
предимно фармакологично – както Комитетът е установявал и в други български психиатрични болници многократно, за последен път през 2017 г. Ситуацията е станала дори още по-нетърпима с това, че
много пациенти нямаха (или имаха много ограничен)
достъп до ежедневни упражнения на открито.
Комитетът отчита предприетите мерки в отговор
на пандемията от COVID-19 в посетените психиатричните болници и институции за социални грижи,
но отбелязва, че рискът определено остава висок за
уязвимите пациенти и резидентите.
КПИ препоръчва на българските власти да разработят специфична и детайлна стратегия за задълженията им в отговор на пандемията от COVID-19 в
психиатричните болници и институциите за социални грижи, като представят поне някои елементи от
подобна бъдеща стратегия. Освен това Комитетът
препоръчва да бъде сериозно обмислено въвеждането на платено от държавата редовно PCR изследване
на целия персонал и на всеки психиатричен пациент
или резидент на дом за социални грижи, който се
настанява (включително и повторно) в заведението.
Ограничителните мерки, които се прилагат във
всички посетени болници, са изолиране и механично
и химическо удържане. Както и при визитата през
2017 г. обаче стандартите на КПИ за употреба на
ограничителни мерки не бяха спазвани коректно в
никое от трите посетени заведения.
В допълнение към това използваните механични
средства за ограничаване и в трите болници бяха
неподходящи и предизвикваха болка у имобилизираните пациенти. Най-тревожна бе ситуацията в Царев
брод, където, независимо от наличието на коректно
проектирани и изработени заключващи се колани,
пациентите бяха почти винаги имобилизирани за
леглото с метални вериги за китките и глезените,
заключени с катинари, често с дни наред. Подобна
срамна практика е напълно неприемлива, ясно може
да се квалифицира като нечовешка и деградираща и
следва да бъде преустановена незабавно.
Както бе установено и през 2017 г., в болниците
„Св. Иван Рилски” и в Царев брод немалко пациенти
със запазена дееспособност, подписали форми за
съгласие за хоспитализация и считани за доброволни, не бяха по същество съгласни със своята хоспитализация, заявявайки, че искат да напуснат, без това
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да им се разрешава, като по този начин те бяха de
facto задържани.
По отношение на контакта с външния свят и в
трите болници имаше много оплаквания за твърде
ограничен достъп до телефон. КПИ препоръчва на
българските власти да осигурят на всички психиатрични пациенти достъп до телефон или до собствените им мобилни телефони, освен ако няма сериозни
съображения, свързани със сигурността, или правна
или лекарска забрана, основана на индивидуална
оценка на риска или на съдебно разпореждане.
Заведения за социални грижи
Делегацията на КПИ посети за първи път домовете за хора с интелектуални дефицити в Куделин и
Самуил и дома за хора с психични разстройства в
Говежда. Явлението физическо малтретиране на
резидентите от персонала в българските домове за
социални грижи е стар и актуален повод за загриженост на Комитета. И в трите посетени заведения през
2020 г. делегацията получи достатъчно надеждна
информация за това, че от персонала нерядко са
крещели на обитателите, а санитарите – както и охранителите в Куделин и Говежда – са носели дървени пръчки, с които понякога са ги удряли. В помещенията за персонала и в трите заведения делегацията намери пръчки, които отговаряха на описанията
на резидентите.
По отношение на условията за живеене и в трите посетени заведения резидентите бяха настанени в
малки общи спални, които бяха с добро осветление и
вентилация и не бяха пренаселени. Докато основният
ремонт в дома за социални грижи в Самуил е довел
до удовлетворителна вътрешна среда, дори със самостоятелни санитарни възли в много от стаите, в
Куделин и Говежда беше голо, полуразрушено, без
почти никакви условия за персонализация и усамотение. Битовата среда за резидентите и в двете заведения изисква радикално подобрение.
Броят на персонала (медицински сестри и санитари) и в трите заведения, както и в тези, посетени
през 2017 г., беше напълно недостатъчен за предоставянето на коректна индивидуална и персонализирана грижа, комфорт, надзор и защита на огромната
част от нуждаещите се резиденти. Освен това, вероятно поради ниските заплати и трудностите в привличане и задържане на персонал за работа в твърде
отдалечени заведения, професионалните качества,
особено на санитарите, изглеждаха ниски. Това, в
съчетание с неадекватното обучение и супервизия,
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безспорно е увеличило риска от физическо малтретиране на резидентите.
Броят на мултидисциплинарния персонал, който
би могъл да даде принос в психосоциалната и занимателната работа и в прекарването на свободното
време, беше също неадекватен, особено в Куделин и
Говежда.
Въпреки че изолирането и имобилизирането в
българските заведения за социални грижи не са законни според националния закон, подобни ограничителни практики бяха установени в различна степен
и в трите посетени заведения (сходно на установеното от КПИ и през 2017 г.). Комитетът отбелязва с
най-тежка загриженост, че в Куделин резидентите
споделиха, че понякога са били фиксирани за пейки
или за легла в една от двете стаи за изолация с метални вериги с катинари (в помещението за охраната
бяха намерени вериги и катинари, които отговаряха
на описанията на резидентите). Подобна практика е
напълно неприемлива, може да се квалифицира като
нечовешка и деградираща и следва да бъдe преустановена незабавно.
Заключението на Комитета е, че продължаването
на съществуването на такива заведения за социални
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грижи в България е недопустимо. Той силно подкрепя плана на българските власти за затваряне на много заведения за социални грижи до 2022 г. и за създаване на адекватни структури за грижи в общността. Освен това Комитетът силно насърчава българските власти своевременно да ускорят процеса по затваряне и на останалите ретроградни остарели институции за социални грижи, като отстранят колкото е
възможно по-скоро самите причини за съществуването им.
Преди затварянето на тези старомодни институции КПИ призовава българските власти да предприемат конкретни и спешни мерки (включващи и препоръчаните в този доклад) за възстановяване на човешкото достойнство на всички хора, настанени в
съществуващите домове за социални грижи, при това
без повече отлагане.

Бележка. Редколегията е готова да предостави пространство на страниците на списанието за коментари по
констатациите в доклада, чието резюме публикува (пълният текст на доклада може да се намери на:
https://rm.coe.int/1680a090b7).
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IN MEMORIAM

ДОЦ. Д‐Р БОРИС ЩЪРБАНОВ
1933‐2020
На 10.09.2020 г. ни напусна един от най‐видните представители на българската съдебна
психиатрия доц. Борис Щърбанов. Той бе задълбочен клиницист и експерт, разработвал с де‐
сетилетия темите за психиатрично‐криминологичната прогностика и освидетелстването и гри‐
жите за непълнолетните правонарушители. Продължител на класическите традиции на нашата
съдебна психиатрия и отличен познавач на механизмите на човешката агресия, д‐р Щърбанов
е участвал активно в национални и международни криминологични проучвания и в разработ‐
ването на протоколи за съдебнопсихиатричната и комбинираните експертизи и на проблемите
на вменяемостта, дееспособността, смекчаващите вината психиатрични и психологични фак‐
тори, оценката на риска от агресия и автоагресия и на терапевтичните интервенции при пра‐
вонарушителите. Дългогодишен преподавател в Катедрата по психиатрия на МУ – София, и
завеждащ отделение в Секция „Правно‐деонтологична психиатрия” на Научния институт по
неврология, психиатрия и неврохирургия (НИНПН), той остави своя специфичен стил в експер‐
тизите, които изработи, както и спомена за почтено и респектиращо присъствие в съдебна за‐
ла и за достоен колега и учител.
Поклон.
От Редколегията и Катедрата по психиатрия и медицинска психология,
Медицински университет – София
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В резюмето на всяка оригинална статия се посочват: цел и обект на изследването, основни данни за методиката, резултати и изводи. Резюметата към другите видове статии включват кратка информация без обособена структура. Ключовите думи за всеки вид публикация са между 3 и 8 на брой, като могат да бъдат единични думи или кратки словосъчетания, общоприети в конкретната област на познание.
Оригиналните научни статии имат задължително обособени раздели: „Въведение“, което включва цел на изследването, "Материал
и методи", "Резултати", "Обсъждане" и "Изводи/Заключение". Могат да бъдат добавени „Благодарности“ (към лица или институции, които
са допринесли интелектуално или са оказали техническа, материална или финансова помощ и др.). Обзорите обикновено включват „Въведение“, тематични подраздели и „Заключение/изводи“. Клиничните случаи съдържат „Въведение“, „Описание на клиничния случай“,
„Обсъждане“ и „Изводи“. Кратките научни жанрове следват приблизително структурата на оригиналната статия. Писмата до редактора
обсъждат критично научен проблем, нерешен към момента, или дискутират друга публикация.
Цитиранията на библиографските източници в текста се обозначават с цифри в квадратни скоби по реда на появата им. Библиографията се подрежда по реда на поява на източниците в текста. Изписването на всеки източник е на нов ред с арабска номерация. Данните се оформят по следния начин (Ванкувър стил):
– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том (volumen), номер на
книжката (брой) в скоби, страници (от-до). Пример: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus
erythematosus. Nephron, 2019, 27(1):197-201.
– Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In:
Handbook of Kidney Transplantation. 6th ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122.
– Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Шейтанов Й.
Системни васкулити. С., Мед. и физк., 2019, 8-11.
Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато авторите са повече от трима,
след името на третия се пише "и др." (за латиница – "et al."). Настойчиво се препоръчва цитирането (познаването) и на български
източници.
Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се поставя на съответните места в текста със заглавия и легенди на български език. Заглавията на фигурите не трябва да са включени в изображението. Необходимо е снимките да бъдат с добро качество (поне 300
dpi) и подходящ формат (.jpg, tif, .png). Таблиците трябва да бъдат предоставени във формат, който може да се редактира, а не като
изображения.
Използваните в текста специфични съкращения се въвеждат в скоби при първата поява на цялото наименование.
Мерните единици следва да са по системата SI.
Материалите се изпращат на e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
The following genre types are accepted for publishing: original articles, reviews, clinical case reports, reference papers, book reviews, short
communication papers (letters to the editor, etc.). The first three genres are subject to peer review (with standardized forms), and the rest are
submitted to expert evaluation on behalf of the editorship.
Corresponding author shows contact data (e-mail, optionally – postal address and telephone) and declares that the material has not been
published previously, except in the form of an abstract for a scientific event, and has not been submitted to other journal. Authors assume the
responsibility for the contents of their publications. Presented papers and the studies described in them should comply with the established ethical
standards on performance of the clinical and/or experimental studies on human subjects (the Helsinki Declaration) and experimental animals.
Patients must not be referred by names and initialsm, and images on which they can be identified must not be presented. Authors must warrant that
they submit for publication their own studies and in case different author's data and/or text are used, these are specified by citations. Strict
adherence to copyright issues is maintained – texts including more than 10% of literal replication of different publication are returned for
reprocessing.
Volume (approximately) of submitted papers:
Type of publication
Original article
Review
Clinical case report
Short communication, reference paper, review

Word count in the main text
2500-5000
3000-6000
1000-3000
500-1000

Word count in the abstract
200-300
100-200
100-200
–

Number of references
30
50
20
10

MS Word files are acceptable. No specific requirements on the font size and type, spacing, margins and other formatting are defined.
An article starts with the title (without abbreviations), the names of authors (without academic or other titles), their workplaces designated by
numeric indices, abstract, key words. Title of a scientific paper, irrespective of its genre determination, should attract the attention, be understandable, short, and exact – it represents the study object. A subtitle can be prepared for extended informativeness. Abstract contains the specific features of the study in a concise manner – aim/subject matter, methods used, main results and findings. It is distributed also through secondary informational titles (data bases), i.e. it should include the main elements of the scientific contribution. It should not contain either citation or illustrative
material, or abbreviations, which can be precluded. Key words are used for topical categorization of a paper in data bases (and other secondary
titles) and related search in inquiries. The objective of the author is to propose the most significant concepts of his work in a synthetic manner. Key
words to any kind of publication range between 3 and 8; they can be single words or short word-groups, which are commonly accepted in the
specific area of knowledge.
Original scientific articles necessarily review a unique material according to thoroughly described methods. The format of Introduction/preface +objective – Materials and Methods – Results – Discussion – Findings/Conclusion is of a normative character. In the end of the paper,
authors can express acknowledgements to individuals or authorities providing intellectual contributions or a material or financial support. Statistical
methods must be described sufficiently so the informed reader with access to original data can check the presented results. The results must be
presented quantitatively (if possible) by appropriate indicators for the measurement error or uncertainty (e.g., confidence intervals). Avoid using only
p-values in the verification of a hypothesis since this approach does not generate sufficient quantitative information. Quoting the correct p-values in
addition to the appropriate confidence intervals is desirable. The number of measurements (sample size) is mandatorily given and the method of
calculation is justified. Statistical programs for the performance of analysis must be described. The used statistical terms, abbreviations and symbols should be defined unambiguously. Illustrative material (tables, figures, images) is positioned at the corresponding places within the text with
captions and legends. Captions of figures must not be shown within the image. Images with good quality (at least 300 dpi) and appropriate file
format (.jpg, tif, .png) are required. Tables must be presented in an editable format rather than as images.Specific abbreviations used in the text are
introduced in round brackets with the first appearance of the entire designation. Measurement units should follow the SI system.
Reviews summarize the contents of a number of sources dedicated to a single subject during a defined period of time. Discussion of authors
and text should be in compliance with the thematic and problematic relevancy to the study aim. It is intended to review the experience, current state
and trends in a given problem, asses the material by an argued manner and suggest the specific, practicable conclusions and recommendations. A
logically linked, consistent narration, without mechanically retelling the sources, is expected. Subtitles are thematic.
Clinical Case Reports consist of Introduction, Clinical Case Description, Discussion and Conclusions. An extended review section is used to
demonstrate the significance of the presented case. The telegraphic style with duplication of a case history, is unacceptable.
Short communication genres follow approximately the structure of an original article. Letters to the editor discuss a scientific issue, which
is unsolved at the time, in a critical manner or consider other papers.
The list of literature references at the end of the work has to embrace only the publications virtually used and required to delineate the
basis, on which the study is designed. Avoid presenting abundant references at the account of their up-to-dateness. Minimize self-citation. Citing
(familiarity with) Bulgarian sources is strongly recommended, too.
Citation of bibliographic references within the text is designated by numbers in square brackets following the order of appearance.
Bibliography is arranged following the order of appearance of the sources within the text. Each source is written in a new line, with an Arabic
number. Sources are structured in the following manner:
– Articles: Author(s). The article title. Journal title (abbreviated under the Index Мedicus), year, volume, number (issue) in round brackets,
papers (from-to). Example: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 2019,
27(1):197-201.
– Papers from an edited book: Author(s). Title. In: The edited book title. Edition number, editors. Place of publication (city), publishing house,
year of publication, pages (from-to). Example: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney Transplantation. 6th ed.
G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 2019, 109-122.
– Books. Author(s). Title. Place of publication (city), publishing house, year of publication, pages (from-to). Example: Sheytanov Y. Systemic
Vasculitis. Sofia, Medicina i Fizkultura, 2019, 8-11.
In cases of not more than three authors, their surnames followed by their initials (without periods) are written. In cases of more than three
authors, “et al.” is written after the name of the third author. For translated books, also the original book language and the translator are written.
Manuscripts should be sent to the e-mail: bulg.j.psychiatry@gmail.com
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