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РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дисертацията на Ваня Савова Александрова на тема „Заместващо 

майчинство и привързаност”, представена за придобиване на 

научната и образователната степен „доктор по психология” по 

шифър 050614 – медицинска психология 

 

Рецензент: Иван Тонев Димитров, професор, доктор на 

психологическите науки, Катедра по обща, експериментална и 

генетична психология при Философски факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски” 

 

 

Актуалността на избраната тема за дисертационно изследване е 

обоснована още в увода и едва ли някой се съмнява в нея. 

Съдържанието е организирано в пет глави, три от които теоретични 

и две, представящи организацията и дизайна на емпиричното 

изследване, анализа и обсъждането на данните от него, както и от 

увод, заключение и приложения. В глава първа, „Социални 

основания за заместващото майчинство” /с. 8-29/, се прави  

анализ на медицински, правни, морални определения и становища 

по заместващото майчинство, както и на видовете сурогатство и 

медицинските критерии за неговото прилагане. Този анализ на 

определения чрез богато разнообразие от термини, използвани в 

лоното на медицината, правото, етиката и религията, е крайно 

необходим и пределно пунктуално представен с оглед на това, че 

Ваня Александрова търси и се съсредоточава върху 

психологическата специфика на проблема. И не случайно още в 

началото тя предпочита термина „заместваща бременност” пред 

„заместващо майчинство”, чрез който у нас се прилага процедурата 

за „сурогатство” като частен случай на асистираната репродукция. С 

този предпочитан термин тя иска да подчертае основната функция 

на жената, износваща бременността и раждаща дете, с което тя няма 

генетична връзка, а и го предоставя за отглеждане на неговите 

биологични родители, т.е. става дума за „гестационно сурогатство”. 

Привеждат се американски и европейски становища по проблема, 

както и позициите на различни религиозни конфесии. Текстът е 

подчертано информативен и смислово наситен, предаден с богат и 

достъпен език. 

Втората глава има за предмет „Психологически изследвания 

върху заместващата майка при гестационно сурогатство” /с. 30-

60/ и започва с анализ на широко обсъжданата напоследък 

„пренатална привързаност”, с разграничаване на гестационни и 
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традиционни сурогатни майки, както и с анализ на методологически 

и методически проблеми, с които се сблъскват психологическите 

изследвания. Констатира се липсата на стандартизирани 

методически инструменти, обяснявана справедливо преди всичко 

със сложността на изследване на генетичната връзка между 

износващата бременността жена и плода, нейната привързаност към 

него, от една страна, и тази на приемащата детето майка след 

раздялата му със сурогатната. Привеждат се данни от авторитетни 

специалисти от различни страни, визиращи социално-нравствените 

промени спрямо „заместващото майчинство”, както и самооценката 

на жената, износваща бременността и значението на генетичната 

връзка по посока на чувството на привързаност към плода и детето 

впоследствие.  

В четвърти параграф на тази втора глава Ваня Александрова 

привлича отделни положения от теорията на Дж. Боулби за 

привързаността, макар че на нея и нейните радетели тя ще посвети 

малко по-нататък отделна и обширна глава. Става дума за 

определението, давано от Боулби на привързаността като „система 

от еволюционни поведенчески модели, започващи от раждането и 

развиващи се през юношеството…”, които се разграничават от 

пренаталната привързаност, за която преди него говорят Хелене 

Дойч /„неутешима болка на майките при загуба на плода”/ и 

впоследствие Доналд Уиникът /”тревожно обсесивно-компулсивно 

разстройство още през късната бременност…”/, Лъмли /„нагласа у 

бъдещата майка към плода като към „истински човек””/, Крейнли и 

Мюлер относно приобщаването към нероденото дете и появата на 

„вътрешни репрезентации”, влияещи впоследствие върху по-

нататъшната привързаност към по-широк социален периметър, 

Кондън и др., които между врочем са предпазливи, както и самата 

Ваня Александрова, в приложението на теорията за пренаталната 

привързаност спрямо гестационното сурогатство. Основанията са 

убедителни: не можем да слагаме знак на равенство между 

„репрезентационни модели”, еднопосочно идващи от майката по 

време на бременността, и „привързаността като двупосочен процес” 

между майката и детето.  

Интерес представляват изследванията върху мотивацията на 

жени да поемат ролята на заместващи и износващи бременността, 

илюстрирана от желанието да се помогне на страдащи от безплодие, 

радост от бременността, придобиване на чувство за лична 

значимост, „даряване на живот”, задълбочаване на отношенията с 

бъдещите родители, както и възможността за… печалба. 

Дисертантката не скрива личната си привързаност към 

изследванията и заключенията на Ели Тиман от Израел, както и 
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убедеността си, че контент-анализът и наративните изследователски 

процедури са най-добрите средства /което напълно споделяме/ за 

изследване на мотивацията на жени да износят чужд генетичен плод. 

Бихме искали специално да отбележим, че в тази много 

съществена част от дисертационното изследване Ваня Александрова 

привлича за анализ и обсъждане множество автори /вж. цитираните 

автори към всяка една от страниците/, къде със сходни и близки, 

къде с  допълващи или с напълно различаващи се и дори ревизиращи 

позиции, но тя не бяга от тяхното сравняване и лично оценяване, 

следвайки императивите на своето емпирично изследване и 

консултативната си практика. Свидетели сме на текст, който 

привлича не само със своята богата информативност, но и с искрена 

авторова потребност от търсене и максимално правдоподобно 

приближаване до възможно най-продуктивните и убедителни 

истини в тази изключителна сложна и многоаспектна област, които 

да бъдат адекватно преведени на езика на съответната медико-

социална и психологическа практика. 

Глава трета е посветена на „Теорията на привързаността” /с. 

61-106/, съдържанието на която е съвършено необходима база за 

планираното емпирично изследване и не случайно Ваня 

Александрова на пропуска да привлече за анализ възгледите както 

на създателите на тази теория – Дж. Боулби и Мери Ейнсуърт, 

предшествани от привържениците на еволюционните схващания и 

етологичния подход към развитието /Лоренц, Тинберген, Харлоу и 

др./, но и техни предшественици в психоанализата и по-нататъшни 

техни собствени радетели и последователи. Със задоволство ще 

отбележим, че такъв подробен, писмен хронологичен екскурс в 

нашата психологическа книжнина срещаме за първи път. И отново 

сме свидетели на един обективен, съдържателен, критичен и затова 

плодоносен анализ на възгледите на десетки автори. Илюстрация на 

това са оценките, които Ваня Александрова дава на: 1/ на 

неправомерните аналогии между етологичните изследвания върху 

птици и животни и връзката им с майката и детето през ранната 

онтогенеза, независимо, че и самият Боулби споделя тезата за 

инстинктивния характер на техните взаимоотношения; 2/ 

противопоставянето на психоаналитични схващания за 

утилитарността на връзката „майка-дете”, т.е. нуждата от храна и 

удоволствие, и обръщането към постнаталното взаимодействие 

между майката и детето; 3/ сближаването на възгледите на Боулби 

до тези с бихейвиористки и когнитивистки произход; 4/ клиничната 

насоченост на подхода на Боулби; 5/ допълването и разширяването 

на теорията на привързаността от страна на М. Ейнсуърт и 

последователи с разбирането на фигурата на привързаността като 
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„сигурна база”, разграничаването на различни видове привързаност, 

както и на стадиите в развитието на привързаността, реакциите на 

раздяла и нарушения на привързаността и др. Към тези станали вече 

христоматийни положения на теорията на привързаността Ваня 

Александрова привлича за обсъждане изследвания на нейни 

последователи от последните няколко години / Мейн, Соломон, 

Либерман, Уотърс, Марвин, Касиди, Кон и множество други/. Макар 

с кратка /с.100-106/ и едностранчива, т.е. предимно „отвътре”, 

критика, тя  напомня и за съществуването на такава. Тук бихме си 

позволили да смятаме, че биха могли да се използват и позициите на 

редица  представители на бихейвиоризма, на руската дейностна 

парадигма и на френската психологическа школа, където тази 

проблематика също отдавна експериментално се изучава. Иначе 

визираните по-горе автори ще си останат само посочени, отколкото 

надлежно да бъдат анализирани, интерпретирани и обобщени 

техните възгледи. 

Четвърта глава „Организация на изследването” /с. 107/ на 

дисертационния труд, открива неговата емпирична част – цели, 

задачи, хипотези, обект и предмет, и методика на емпиричното 

изследване. Още от нейното начало разбираме, че идеята за 

изследователска работа Ваня Александрова извлича от 

практическата си консултативна работа с жени, „нуждаещи се от 

заместващо майчинство” и желаещи „да износят заместваща 

бременност”. С помощта на Adult Attachment Interview на М. 

Мейн обект на нейното емпирично изследване са пет жени, изявили 

желание да износят заместваща бременност. С него се цели да се 

установи типа привързаност и мотивацията им за участие в подобна 

процедура, както и тяхната психологическа пригодност. Приведени 

са биографичните данни на тези жени, а по-късно ще видим и 

протоколите от изследването, както и заключенията спрямо тяхната 

психологическа пригодност. Тук специално внимание за нас 

представляват формулираните от авторката хипотези /с. 107-109/, 

като за всяка една от тях тя привежда своите основания /което не 

така често се среща напоследък/, а за нас това означава в случая, че 

те са естествен и закономерен продукт от плодотворния теоретичен 

анализ в първите три глави, които никак не са самоцелни и не 

парадират за ерудираност. 

Изборът на методически инструментариум е направен след 

обзор на използваните методически средства за изследване на 

привързаността при възрастни хора, за разлика от онези, които 

сондират привързаността при децата, получените с тях видове 

привързаност, сравнени при това с тези при деца /с. 118-121; 136-

140/, както и скалите за техния анализ, използвани в това нейно 
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изследване /с. 142-147/. Не се премълчават методологическите 

проблеми в изследванията на привързаността, както и липсата все 

още на стандартизирани вариант на избрания методически 

инструмент за български условия. Текстът съдържа и известни 

повторения спрямо анализираните и преди методически 

инструменти и тяхната диагностична валидност, както и на типовете 

привързаност, при това съдържателно разкривани и илюстрирани с 

отговорите по отделни айтеми, включени в интервюто. 

Намираме петата глава, посветена на „Анализ на резултатите 

от проведеното емпирично изследване…” за най-съдържателна и 

лично авторова част от целия предложен за рецензиране текст на 

дисертацията. При такъв пределно специфичен предмет и обект на 

изследване едва ли някой очаква изследователят да замени 

качествения анализ на данните от петте отделни случаи с изисквания 

за количествен такъв с помощта на статистическа издържана 

съвкупност от изследвани лица. Интерпретацията на записите по 

AAI се съсредоточава върху изследвания на репрезентацията на 

привързаност, като преди това са посочени критериите за оценка на 

различните типове привързаност, а по-нататък резултатите, 

получени от 5-те изследвани лица. Този текст впечатлява с това, че 

се пресъздава „на живо” взаимодействието между изследователя и 

изследваното лице, придаващо далеч по-голяма убедителност на 

анализа, оценките, изводите и заключенията на Ваня Александрова 

спрямо съответния тип привързаност, мотивацията за участие в 

процедурата и психологическата пригодност за приемане на ролята 

на заместваща в бременността майка. 

 

А сега накратко ще обобщим мнението си по предложения за 

защита текст на дисертационния труд, като подчертаем следното. 

 

Първо, осъществен е многостранен анализ на социалните 

основания /медицински, юридически, морални и др./ на явлението 

„заместващо майчинство”, сравнително ново за нашата 

действителност и, особено, като предмет на изследване за нашата 

психология. Този анализ е богато езиково и смислово наситен. 

Второ, специално внимание авторката отрежда на 

психологическите измерения на проблема, което намираме за 

принос в нашата психологическа книжнина. Анализът е проведен 

със завидна дълбочина и обективност, с критичност и остра 

потребност от доближаване до истината в тази сложна област, която 

да бъде оптимално и еквивалентно преведена на езика на 

съответната медико-социална и психологическа практика. 
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Трето, посветения текст на теорията на привързаността 

възприемаме като най-богат писмен хронологичен екскурс в 

българската психологическа книжнина, характеризиращ се с 

постоянно и продуктивно сравнение и критично оценяване на 

обсъжданите идеи, с конструктивизъм. 

Четвърто, проведено е емпирично психологическо изследване с 

методически инструментариум, довело като цяло да потвърждаване 

на неговата диагностични възможности, както и до откриване на 

проблеми и перспективи за бъдещи емпирични изследвания. 

Наративният характер на изследователската процедура с разбираем 

малък брой лица, но в замяна на това по множество показатели за 

контент-анализ и оценка на записите, е осигурил много богата 

фактология, от която произтича многопосочен анализ и 

възможности за обективни изводи и заключения. 

Пето, голямо достойнство на този дисертационен труд виждаме 

и в това, че далеч преди да бъде представен за защита той е бил 

многократно и разнообразно апробиран в специализирания печат 

чрез статии, чрез участия в научни конференции, а така също 

многократно и по-широко популяризиран в печатни и електронни 

медии. Намираме такава научна и социална апробация за 

изключително полезни. 

Шесто, авторефератът отразява структурата и съдържанието на 

дисертационния труд, както и съотношението между неговата 

теоретична и емпирична част. 

 

Респектирани от рецензирания текст и от уважение към 

изключителната трудоемкост на положените от Ваня Александрова 

усилия, както и от неподлежащата на съмнение новост и актуалност 

на изследвания проблем, ще си позволим и няколко препоръки. 

 

Първо, смятаме по принцип, че дисертационните изследвания 

би трябвало да акцентират, в това число и като обем, далеч повече 

върху емпиричната, отколкото върху теоретичната част. В 

получените данни, чрез техния анализ и тяхното обсъждане от 

страна на автора проличават най-вече постиженията и приносите  на 

всеки един труд в съответната област на познанието. В конкретния 

случай, наистина, имаме нов и пределно специфичен предмет на 

изследване, което, вероятно, и обяснява съотношението между двете 

части на дисертационния труд. 

Второ, подчертахме като достойнство сравнителния, критичния 

и конструктивен анализ и смятаме, той би бил още по-продуктивен, 

ако към критиката /предимно „отвътре”/ на теорията на 

привързаността се привлекат и възгледите на представители на 
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други психологически парадигми, които провеждат отдавна 

експериментална проверка на обсъжданата в текста на дисертацията 

теория на привързаността. 

В заключение ще подчертаем, че дисертационният текст 

отговаря на всички изискуеми условия, че е налице един качествен в 

научно–приложно отношение труд, който заслужава нашата най-

висока оценка, а Ваня Александрова – безусловно и убедено, 

научната и образователната степен „доктор по психология”. 

 

26. 02. 2014 г.    Иван Димитров 

  София 


