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РЕЦЕНЗИЯ 

 
 

за дисертационния труд на Любослава Владимирова Костова „Морален избор и дилеми 

при провеждането на дородова генетична селекция“  

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионално 

направление 2.3. Философия (Етика – Социални изследвания на пола) 

 

от доц. д-р Валентина Георгиева Кънева, Катедра по логика, етика и естетика, 

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

 

 Представеният за защита дисертационен труд на Любослава Владимирова 

Костова се състои от въведение, четири глави, заключение и две приложения и е в обем 

от 169 страници /без приложенията и цитираната литература/. Литературата обхваща 

голям брой източници: малко повече от 30 на български и около 215 на английски език.   

 Във въведението на дисертацията е формулиран основният въпрос на 

изследването, който засяга „конструирането на моралния избор и дилеми, възникващи 

при практиката на дородова генетична селекция“(с. 5). Според тезата на дисертантката 

изборът и моралните дилеми „отразяват и се произвеждат едновременно чрез 

влиянието на средата /структурата/ и отговорът на индивида, който независимо от 

културния и социален контекст винаги е специфичен“, а това налага „да бъдат 

изложени основните структурни ограничения, в които един избор се произвежда, както 

и начина, по който индивидът възпроизвежда тези нормативни основания на 

екзистенциално ниво: в рамките на конкретни морални дилеми в своя живот“ (с. 5-6). 

Във въведението са посочени иследванията и методологическите подходи, съществено 

повлияли анализа на дисертантката, както и конкретните задачи, които тя си е 

поставила с оглед на дисертационния труд.  

  

 Темата на изследването е особено актуална. Проблемите, съпътстващи 

навлизането на методите за пренатална диагностика в медицинската практика и 

налагането им като част от една стандартна медицинска грижа по време на 

бременността са сред най-интензивно обсъжданите проблеми в съвременните дебати 
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върху репродукцията. Темата е и особено сложна, доколкото засяга напредъка в 

областта на генетичното познание и ролята, която то придобива в рамките на конкретна 

медицинска практика, протичащите промени в индивидуалните и социалните нагласи 

по отношение на родителството, конкретни избори и решения за човешкия живот. Във 

връзка с практиката на пренаталната диагностика неизбежно се повдигат с нова сила 

въпроси, свързани с евгениката и евгеничните практики, както и с аборта и селективния 

аборт. В изследването и обсъждането на тези проблеми днес участват представители на 

широк кръг научни дисциплини. Дискусиите съвсем не са само академични; те се водят 

с различна интензивност и с различни фокуси в различните общества, при това с 

активното участие на заинтересовани групи.   

 Любослава Костова е положила в центъра на изследването си избора, пред който 

се изправят жените, преминали по време на бременността през генетични изследвания, 

констатирали генетично заболяване. Основните проблеми са ясно очертани – те са 

обвързани с целите на генетичните изследвания и т. нар. „профилактика“ на 

генетичните заболявания, с интерпретирането на резултатите от генетичните 

изследвания и генетичното консултиране, с наличните алтернативи  - за продължаване 

на бременността и отглеждането на дете с увреждане или за прекъсване на една желана 

бременност. Този личен план на изследваната проблематика, обвързан с личното 

преживяване и с процеса на вземане на решение, е разграничен от по-различния поглед 

към практиката, който се открива от страна на здравни и социални политики и 

програми, както и структури, които в голяма степен определят възможностите за избор. 

Изследването на тези проблеми изисква и проследяване на една интензивно 

разработвана през последните десетилетия проблематика, свързана с разбирането за 

здраве, болест, увреждане, и за оценъчния момент в тези понятия.    

  

 Първата глава на дисертацията очертава рамката на интерпретация, в която е 

положен конкретния анализ на практиките на дородова генетична селекция и на 

обвързаните с тях избори и дилеми, които са централен обект на изследване. Тази 

рамка в много голяма степен е формирана от изследванията на Мишел Фуко, от 

понятията на Фуко за биовласт и биополитика, както и от по-нови анализи, които 

доразвиват и прилагат разработената от Фуко методология към конкретната 

проблематика, която се открива в областта на генетичните изследвания. Основната 

линия на критично разглеждане изследва връзката между либерализъм, форми на 

свобода и управляемост, както тя е описана у Фуко. В тази част от дисертацията 
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вниманието е насочено най-вече към анализа на един процес на медикализация, 

интерпретиран като „биополитически проект“, към нововъведени понятия, които имат 

претенцията да описват нови форми на общност и активност като „биосоциалност“ или 

„генетично гражданство“, както и към генерирането на разбирането за риск конкретно в 

контекста на медицинското проследяване на бременността. Изложението следва 

линията на критика на нормализацията, осъществявана посредством един медицински 

модел – критика, разгърната особено силно в рамките на изследвания, посветени на 

увреждането и живота с увреждане  (disability studies). Очертани са различни позиции и 

от феминистките дебати върху репродукцията и новите репродуктивни технологии.  

 Втората глава описва основните методи за пренатална диагностика. В тази част 

на изследването са поставени и въпросите, свързани с регулацията на този вид 

генетични изследвания. Последством анализа на няколко документа – Закона за 

здравето, Наредба № 26 от 2007 г. и Националната програма за редки болести 2009-

2013 г., както и въз основа на данни от Националната генетична лаборатория, е 

очертана и анализирана ситуацията у нас както по отношение на практиката, така и по 

отношение на нормативната рамка. Приведените данни от сравнително европейско 

изследване допринасят за изясняването на спецификата в практиките на пренатална 

диагностика в различните страни, особено що се отнася до начините на вземане на 

решение.     

 Същинският анализ на проблемите на избора е съсредоточен в третата глава на 

дисертацията, която изследва моралните дилеми, обвързани с избора, както и 

факторите с определящо значение за индивидуалния избор. Тук с пълно право анализът 

се насочва най-напред към разбирането за автономен избор, възможността за автономен 

избор и различните видове ограничения, пред които са изправени жените, които 

понасят тежестта на решението да родят и отгледат дете с увреждане или да 

предприемат аборт. Макар че анализът демонстрира сложните влияния от страна на 

множество фактори - медицинско експертно мнение, социални нагласи, наличие и не на 

солидарност в общността, подкрепа или липса на такава от страна на близките, 

дипломантката оставя място за обмисляне на ситуацията и за индивидуално решение, 

пречупено през личната история и опит. В това отношение е явно влиянието на 

антропологическото изследване на Рейна Рап върху практиката на амниоцентезата. 

Отделено е особено внимание на етическата проблематика, свързана с избора, както и 

на проблема, доколко тя самата се осъзнава като такава от изправените пред този 

сложен избор родители. Включените в тази част на изследването конкретни разкази по 
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повод на майчинството, пренаталната диагностика и предприетия аборт по медицински 

причини от сайта на Bg-mamma илюстрират сложността на ситуацията и 

травматичността на личното преживяване.  

  Четвъртата част е кратка, по-скоро допълнение към изследването, и очертава 

възможности, които открива логотерапията на Виктор Франкъл не за избягване на 

страданието и потискането на травматичен опит, а за преживявянето и интегрирането 

му в личния опит, което би довело и до трансформиране на травматичен опит в един 

процес на генериране на смисъл. Изложеното тук по отношение на приемането и 

преработването на страданието е в контраст с положителната реторика при описанието 

на нововъдения в медицинската практика, чийто цели са обвързвани понякога твърде 

проблематично с избягването на страданието.   

 Заключението формулира изводи относно очертаните влияния на средата и 

структурните ограничения на избора, като подчертава важността на личния опит и 

история при реализирането на избора. То отново връща към идеи на Фуко за 

управлението, посредством което се очертават пространства на свобода за избор, но и 

се направляват изборите на индивидите, за реализирането на властта посредством 

„прилагане на рестрикции и привилегии“, „вменяване на отговорности на двойките към 

социалното цяло“, и медицински контрол на раждаемостта (с. 169).  

 Въпреки че са налице достатъчно основания, за да бъде поставено под въпрос 

обвързването на биологичната нормалност с определени представи за добър живот, 

смятам за особено спорни някои изводи и заключения относно сливането на 

биологично и морално, или редуцирането на моралното до сферата на генетичното, 

както и ред нововъведени в това отношение понятия.       

 Авторефератът е в обем от 41 страници и представя основните моменти на 

реализираното изследване. Смятам, че формулираните приноси биха могли и по-добре 

да откроят спецификата на изследването и фокусите в него. В авторефера на 

дисертационния труд са посочени 10 публикации на български език по темата на 

дисертацията.  

 

 Въпреки че става въпрос за методи, които навлизат в практиката от 60-те и 70-те 

години на миналия век, по темата на настоящото изследване е налице обширна и 

разнородна литература. В дисертацията са цитирани много източници, сред които и 

особено важни разработки по темата. Давам си сметка за трудността, свързана с 

изследването и предаването на толкова много различни позиции, както и с 
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проследяването на сложни концептуални връзки или концептуални промени, които 

безспорно са важни за реализирането на изследването, но са довели и до особено 

усложнена мрежа от препратки в дисертацията. 

      

 В това отношение обаче в изложението са налице проблеми, свързани с 

коректното цитиране на използваните източници и с ясното разграничаване на чуждото 

изложение от собствения текст, особено в първата обзорна част на изследването. 

Въпреки че източникът е посочен, в изложението е допуснато включване на чужд текст, 

като липсва необходимата дистанция между ползвания текст, цитираните в него автори 

и формулираните тези, и собственото изложение на дипломантката. Така голям откъс 

от „Норма при дородовите генетични изследвания” (с. 55-62) следва изцяло в почти 

буквален превод от английски език статията на Anne Waldschmidt “Who is Normal? Who 

is Deviant? “Normality” and “Risk” in Genetic Diagnostics and Counseling” от сборника 

Foucault and the Government of Disability. Ed. by Shelly Tremain, 2005, (p. 192-205).   

 Проблемно е и честото цитиране на автори и техни позиции през други автори и 

текстове, което всъщност не позволява преценка за това, доколко дисертантката 

познава цитираните текстове и се позовава на собствен анализ, или предава позициите 

им, както те са предадени от други.  

 Някои цитирани в дисертацията изследвания са представени доста 

фрагментарно, а тези изследвания предоставят много богат материал за анализ, който 

не е разгърнат в изложението. Такъв според мен е случаят с изследването на Parens, E., 

Asch, A. (Ed.) Prenatal Testing and Disability Rights. Georgetown University Press: 

Washington, D.C., 2000, особено що се отнася до промените в ценностни нагласи, 

свързани с родителството,  както и с изследването на Buchanan, A., Brock, D., Daniels, 

N., Wikler, D. (Ed.) From Chance to Choice. Genetics and Justice. CUP, 2000. Последното 

изследване е много показателно за основните въпроси, които са в центъра на 

американската дискусия и за социалния и политически контекст, който ги извежда на 

преден план.    

 Дисертантката само отчасти се е съобразила с препоръката да посочи и използва 

българските преводи на важни за нейното изследване автори. В литературата накрая са 

включени българските издания на изследванията на Мишел Фуко, цитирането им в 

дисертацията обаче по-често следва английските издания. Същото е валидно и за 

произведенията на Виктор Франкъл.    
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 В заключение: въпреки че оценявам вложения труд по представянето на 

проблемите на избора във връзка с дородовите генетични изследвания и познаването 

на широк кръг съвременни изследвания в областта, поради недостатъчната прецизност 

и коректност при отразяването на чужди текстове и идеи в дисертацията и 

допуснатото директно заемане на откъси от чужд текст, при положение че на 

дисертантката изрично бе обърнато внимание за тези проблеми на изложението, като 

член на научното жури не бих могла да гласувам за присъждането на научната и 

образователна степен „доктор“ на Любослава Костова.  

 

       

       доц. д-р Валентина Кънева 

 

19.08.2016 г.  


