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УВОД 

Основанията да се подходи към темата за заместващото майчинство и 
привързаността се разполагат, преди всичко, в необходимостта от психологическа 
оценка на желаещата да стане заместваща майка по смисъла на готвените в българското 
законодателство промени с цел легализиране на заместващото майчинство. Затова още 
в началото на работата се изяснява същността на процедурата и видовете, 
юридическите, медицинските, биоетическите граници. С това се определя социалната 
значимост на проблема и се очертава изходният периметър на изследване. 

В центъра на психологическата проблематика, съпътстваща заместващото 
майчинство, е въпросът за привързаността между заместваща майка и негенетично 
дете. В него се фокусира и общественото внимание, отчитащо психологически риск за 
всички, участващи в процедурата, страни. За да се изясни постановката на проблема, в 
широк план, първо се изследват предиспозициите към генетичната връзка чрез 
теоретичен сравнителен анализ на данните за психична значимост на генетичната 
връзка при нормална (и/или традиционна сурогатна) и гестационна сурогатна 
бременност. Така се търси отговор за смисъла на тази връзка за заместващата майка. 
След това се изследва проблема за пренаталната привързаност, който се коментира в 
термините на сравнението между нормална и сурогатна гестационна бременност, за да 
се изясни въпросът за наличието/спецификата/отсъствието на пренатална привързаност 
при гестационно сурогатство. Прави се обзор и на мотивационните фактори, влияещи 
върху избора, протичането и изхода на процедурата. 

С това се очертава необходимостта от обща психологическа оценка на бъдещата 
заместваща майка в термините на нейната привързаност, мотивация и жизнен опит. 
Като основополагащо за тази оценка, както се и доказва в емпиричната част, се явява 
изследването на привързаността на заместващата майка и затова се поставя акцент 
върху теорията на привързаността. Изследват се взаимовръзките между привързаността 
в детството и зрелостта, за да се обоснове централният въпрос: може ли даден модел на 
привързаност при възрастните да бъде критерий за психологическа пригодност на 
желаеща да стане заместваща майка жена? В хипотезата на изследването се предполага, 
че най-подходяща за спецификата на заместващото майчинство би била жена с 
отхвърлящ тип привързаност, вероятно подходяща би била такава със сигурно-
автономен и психологически неподходяща би била жена със свръхзагрижен тип 
привързаност. Използва се инструментът Adult Attachment Interview, с който се 
класифицират пет изследвани лица, заявили желание да станат заместващи майки. По 
този начин възниква и втори въпрос: удачно ли е използването на Adult Attachment 
Interview за изследване на привързаността на заместваща майка с цел прогноза на 
привързаността й с негенетично дете?  

Резултатите от контент-анализа на записите от Adult Attachment Interview 
потвърждават хипотезата на изследването, като се коригира тезата относно 
пригодността на сигурно-автономния модел на привързаност. Въз основа на 
резултатите се правят изводи и се извеждат нови тези. Основната от тях е, че 
привързаността на заместващата майка е не просто в пряка връзка с мотивацията и 
жизнения й опит, но е определяща по отношение на мотивацията. Затова считаме, че 
така приложеният метод на изследване има прогностична стойност по отношение на 
останалите критерии от общата оценка на бъдещата заместваща майка. Накрая се 
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очертава перспективата на едно бъдещо изследователско поле върху психологическата 
оценка на заместващата майка, централно място в която заема конструктът на 
привързаността.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд е разделен условно на две части: теоретична и емпирична. 
Теоретичната част включва първа, втора и трета глава, емпиричната – четвърта и пета. 
Тук теоретичното изследване е представено в първа глава, а емпиричното - във втора, 
трета и четвърта. Теоретичната част обосновава емпиричното изследване. 
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I. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВАНИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 

1. Социални основания на заместващото майчинство: В първа глава от 
дисертационния труд „Социални основания на заместващото майчинство“ се прави 
определение на заместващото майчинство, с което се изясняват медицинската същност 
и основания на метода, юридическите практики и биоетическите аспекти. И в трите 
аспекта изложението се разгръща първо чрез обзор на световни практики и регулации, 
а после – и на българските. Прави се разграничение на видовете заместващо 
майчинство с оглед на долуизложеното сравнение на психичната значимост на 
генетичната връзка с детето тогава, когато тя липсва и когато е налична. Очертва се и 
медицинският модел на гестационно сурогатство в България, както и социалните 
перспективи на заместващото майчинство. 

Чрез предствяне на медицинските, правните и етическите аспекти на 
заместващото майчинство се очертава психологическата проблематика, в която по-долу 
се вижда, основен е въпросът за привързаността. Освен това се прави терминологично 
уточнение: в медицински контекст се използва терминът „сурогатство“, в юридически 
и социален – „заместващо майчинство“, а в чисто психологически – „заместваща 
бременност“, с което се избира и адекватен апарат, отразяващ психологическата 
специфика на гестационното сурогатство. Засегнат е и въпросът за социалната 
стигматизация и привлекателност на метода.  

Методът, при който една жена износва бременността вместо друга, налага 
необходимостта от терминологично уточнение. От 2008 година общественото говорене 
постепенно налага термина „заместващо майчинство”, който, от една страна, избягва 
негативните конотации на думата „сурогат”, но, от друга - думата „майка” не корелира 
смислово със социалната роля на майката – да отглежда, защото заместващата майка не 
отглежда. Настоящата работа предлага за използване като най-адекватен на своите цели 
нов термин - „заместваща бременност”/”заместваща бременна”, защото еднозначно 
отразява естеството на процедурата, избягва недоразуменията и игнорира моралната 
оценка. В хода на настоящата работа се наблюдава плавен преход в употребата на 
термините - от предимно използване на термина „сурогатство” в първата половина на 
дисертацията до преимуществена употреба на термина „заместващо майчинство” във 
втората половина. Преходът между двете е опосредстван от детайлното изясняване на 
термина „гестационно сурогатство” (във втора глава), който, всъщност, означава 
медицинската процедура по заместващо майчинство в България. Изяснявайки какво е 
„гестационно сурогатство”, всъщност се оголва психологическата проблематика, 
присъща на метода. Обяснението на термините тук е обяснение на процедурите, с което 
– на психологическото им естетство.  

Дисертационният труд се съсредоточва върху изследване на психичните аспекти 
на привързаността между износваща бременността жена и плод/дете, с което тя няма 
генетична връзка или с други думи: изследва привързаността на гестационна 
заместваща бременна. 

Медицинското определение, което дава Световната здравна организация (СЗО), 
е: „Гестационна роля (сурогатна (майка): жена, която износва бременността и съгласно 
волята си дава детето на бъдещите родители. Гаметите произлизат или от бъдещите 
родители, или са резултат от участието на трета страна (или страни).”  
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Медицинско становище в САЩ търпи развитие през годините. През 1983 г. 
Американската медицинска асоциация определя сурогатството, силно акцентувайки 
върху традиционната форма, при която износващата бременността жена е генетично 
свързана с детето, но през 1994 г. го ревизира, подчертавайки гестационната форма, 
след като инвитро технологията вече е достатъчно развита. Американско общество по 
репродуктивна медицина съшо разграничава два основни вида сурогатство – 
традиционно, при което сурогатната майка е генетично свързана с детето и гестационно 
сурогатство, при което не е. Подчертава се психологическият и юридическият риск при 
традиционната форма. През 2006 година Американско общество по репродуктивна 
медицина определя сурогатната майка като жена, която износва бременността на друга 
двойка или жена. 

Европейското медицинско становище е аналогично на американското.  

Медицинско становище в България липсва в официална форма предвид липсата на 
законовата регламентация на медицинската практика. Законът за здравето не съдържа 
определение на медицинската процедура по сурогатство и не я регламентира, а Наредба 
№ 28 за дейности по асистирана репродукция, като подзаконов акт, изрично забранява 
несъществуващата според Закона за здравето практика. Българската асоциация по 
стерилитет и репродуктивно здраве не дава определение на процедурата „сурогатство”, 
както и няма официално изявление по повод регламентирането й в България.  

Юридическото определение на медицинската процедура „сурогатство” е 
свързано и с нейната правна уредба. Определението включва и законодателството, 
уреждащо заместващото майчинство. Първият в света закон, уреждащ заместващото 
майчинство, е Законът за споразуменията за сурогатство в Обединеното кралство на 
Великобритания и Северна Ирландия. Началото на правната регламентация на 
заместващото майчинство се поставя с Брюкселката декларация на Световната 
медицинска асоциация от 1985 г., имаща силата на международен закон, която 
забранява и заместващото майчинство с комерсиална цел, като понастоящем 
единствено някои щати на САЩ правят изключение от тази забрана.  

Националните правни регулации по света са различни. До 2010 година заместващото 
майчинство е разрешено и законово регламентирано във Великобритания и Северна 
Ирландия, Гърция, Дания, Канада, повечето от западните САЩ, Русия, Австралия, 
ЮАР. Страни, в които заместващото майчинство не е правно регламентирано, но се 
практикува, тъй като не е забранено от закона, са: Белгия, Испания, Нидерландия, 
Финландия и Япония. В Австрия, Германия, Италия, Франция, Швейцария, Швеция и 
Китай заместващо майчинство е забранено. В Дания, Австралия, Канада и Кралство 
Нидерландия заместващото майчинство с комерсилана цел е абсолютно забранено. Във 
Великобритания е разрешено овъзмездяването на заместващата майка само за 
направените разходи, свързани с бременността и раждането.  

Правни дефиниции в България: Според чл. 60, ал. 2 от Семейния кодекс майка на 
детето е жената, която го е родила, включително при асистирана репродукция. Законът 
за здравето в България не споменава практиката на заместващо майчинство (или 
процедурата по сурогатство). Наредба № 28 за дейности по асистирана репродукция, 
издадена от Министерството на здравеопазването, прави определение на метода 
„сурогатство”, но в раздел IV, т. 5, т. 5.14 казва: „При осъществяване на асистирана 
репродукция не се разрешава постигането на сурогатни бременности.” 
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Приетият на първо четене на 26 октомври 2011 г. Законопроект за изменение и 
допълнение на Семейния кодекс дава определение на заместващото майчинство като 
„това, при което съпрузи (ползващи се от заместващо майчинство) са възложили с 
Договор за заместващо майчинство на друга жена да износи бременност и да роди дете, 
което е заченато чрез асистирана репродукция с генетичния материал на ползващите се 
от заместващо майчинство или със сперматозоид на ползващия се от заместващо 
майчинство съпруг и донорска яйцеклетка.” Същият Законопроект не допуска 
процедура по заместващо майчинство с чужд за съпрузите генетичен материал: с 
донорска яйцеклетка и с донорски сперматозоид едновременно (заместващо 
майчинство без генетична връзка). 

Морално-етическото определение включва, на първо място, религиозната 
гледна точка.  

Римо-католическата църква отрича методите на асистирана репродукция, вкл. 
сурогатството. Позицията й лишава от благословия създаването на деца по начин, 
различен от сексуалния. Най-подробно тази доктрина е описана в Становището на 
Църквата от Ватиканския събор за Доктрината на вярата „Напътствие за уважение към 
произхода на човешкия живот и за достойнството на сътворението.” (Donum Vitae) от 
1987 г. Основните аргументи „против” са: нарушаване на семейната цялост и 
схващането за детето като за благодат, а не за „арогантно право”.  

Вселенската Патриаршия няма официално становище, но Гръцката Православна 
Църкава прави и разграничение между сурогатна майка и заместваща майка, което 
всъщност е разграничение между двата вида сурогатство: гестационно и традиционно. 
Според терминологията на ГПЦ сурогатната майка износва бременността с чуждо 
генетично дете, а заместващата – със своето. Основният аргумент против заместващото 
майчинство на ГПЦ е психологически: формиране на привързаност. „Възможността 
едно дете да бъде износено от сурогатна или заместваща майка може да има и 
положителна страна, ако бременността е изпълнена с любов. Въпреки това обаче, 
заради задълбочаващата се връзка между майката и плода по време на бременността , 
която е основна и неделима част от майчинството, както и заради развитието на плода, 
наличието на продължителна връзка между сурогатната майка и плода е 
несправедливост към генетичните родители. Нещо повече: прекъсването на тази връзка 
между сурогатната майка и плода е несправедливо към сурогатната майка, но най-вече 
– към детето. По тази причина, но най-вече заради факта, че семейната цялост е 
нарушена, Църквата се затруднява да даде Своята благословия на това отклонение от 
естествената бременност.” 

На 30.12.2011 Светият Синод на Българската православна църква публикува 
официалното си становище по повод методите на асистираната репродукция и 
заместващото майчинство, и в него заклеймява всички методи на асистираната 
репродукция. На 03.01.2012 г. Светият Синод добавя преамбюл към Становището, 
съдържателно противоречащ на първоначалната позиция. „БПЦ благославя единствено 
"ин витро"/"ин виво" оплождането, при което се използва материал от самите съпрузи и 
се имплантира/т ембрион/и в самата съпруга, без да се допуска унищожаването на нито 
един от тях.” С това изявление Българската православна църква не приема 
заместващото майчинство. 
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Обществен дебат в България по въпроса има от 2008 г. След изричната забрана на 
метода „сурогатство” през 2007 г., през 2009 трайно се заговаря за необходимостта от 
правна регулация на метода. През 2011 г. в Парламента се внасят пет законопроекта за 
изменение и допълнение на закони, които се приемат на първо четене през 2011 г.: 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето със сигнатура № 154-
01-88/29.07.2011 г., приет на първо четене на 26 октомври 2011 г.; Законопроект за 
изменение и допълнение на Семейния кодекс със сигнатура № 154-01-84/29.07.2011 г., 
приет на първо четене на 26 октомври 2011 г.; Законопроект за изменение и допълнение 
на Кодекса на труда със сигнатура № 154-01-87/29.07.2011 г., приет на първо четене на 
26 октомври 2011 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за 
социалното осигуряване със сигнатура № 154-01-86/29.07.2011 г., приет на първо 
четене на 2 ноември 2011 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
гражданската регистрация със сигнатура № 154-01-85/29.07.2011 г. Четирите основни 
задачи пред българския законодател са да уреди: 1) медицинските показания и обхвата 
на процедурата; 2) същността на процедурата и произхода от майката; 3) 
алтруистичната й форма; 4) превенция на риска с цел предотвратяване на опасността от 
потенциални конфликти между заместващата майка и ползващите се от заместващо 
майчинство родители - и тримата - една страна в Договора за заместващо майчинство, 
както и уреждане на родствените отношения. 

Медицинските критерии за прилагане на сурогатство, като световен стандарт, 
са: вродена или придобита липса на матка; отсъствие или тежка патологична 
деформация на маточната шийка, водеща до незадържане на евентуална бременност; 
патология на матката, която не се поддава на лечение; заболявания от различен 
характер, при които е строго противопоказно забременяване или износване на 
бременност, или е невъзможно забременяване; многократни неуспешни опити с 
различни асистирани репродуктивни технологии (АРТ), особено при получване на 
ембриони с добро качество. Българските критерии, залегнали в Законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за здравето, гласуван на първо четене е НС на 
РБългария през 2011 г., са аналогични, т.е. – само и единствено медицински. 

Видовете сурогатство, освен алтруистично и комерсиално, биват: според 
произхода на генетичния материал: традиционно и гестационно. Традиционното 
се състои в инсеминация на заместващата майка – тя износва дете, произлизащо от 
нейна яйцеклетка – или като естествен процес на зачеване на дете, което заместваща 
майка впоследствие предава за отглеждане на двойката. Тук гестационната и 
генетичната майка на бъдещото дете е заместващата майка, а генетичен баща на детето 
е мъжкият партньор от двойката. След създаването на метода „инвитро” през 1987, 
става възможно гестационното сурогатство, при което ембрионите се трансферират в 
матката на заместващата майка, след което тя износва дете, с което няма генетична 
връзка. В този случай става възможно бъдещите родители, вкл. бъдещата майка, да са 
генетичните родители на детето, като заместващата майка изпълнява ролята само на 
гестационна майка. Разграниченията на двата вида се описват според Световната 
Медицинска Асоциация, Комисията по етика на Американския конгрес на акушерите и 
гинеколозите, Американското общество по репродуктивна медицина, Европейската 
асоциация по човешка репродукция и ембриология, която декларира негативно 
отношение към метода на традиционното сурогатство по отношение на 
психологическия риск в Справочника „Психологическо консултиране при 
инфертилитет”.  
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Особеностите на традиционното / частично / генетично сурогатство произтичат от 
това, че заместващата майка има генетичен принос към детето. Традиционното 
сурогатство, всъщност, е аналогично на Библейския разказ за зачатието на Измаил от 
Агар и Аврам. Основната причина за практикуването му е медицинска: невъзможност 
да се произведат яйцеклетки или липса на яйчници при бъдещата майка, а втората е 
финансова. Алтернатива на традиционното сурогатство е гестационно сурогатство с 
донорска яйцеклетка. Някои законодателства уреждат сурогатството с донорска 
яйцеклетка, но това значително оскъпява процеса, в който участват четирима души: 
партньор; партньорка, страдаща от безплодие; заместваща майка и донорка на 
яйцеклетки. Очевидно е, че приемащата майка няма никаква биологична и генетична 
връзка с бъдещото дете, което е така и при традиционното сурогатство. За разлика от 
гестационното сурогатството с донорска яйцеклетка обаче, при традиционното 
сурогатство е необходима единствено инсеминация, с което се избягват всички 
административни и финансови затруднения, но пък не се разрешава веднага въпросът 
за произхода на детето. Традиционното сурогатство се отличава с явни психологически 
и юридически рискове и става печално известно със Случаят “Baby M” от 1988 г., 
стигматизирал заместващото майчинство като цяло. Независимо от това, че 
традиционното сурогатство е морално остаряло, то се практикува в световен мащаб. 
Англия, например, има голяма база психологически изследвания върху заместващото 
майчинство, като в тях масово се неглижира разликата между традиционно и 
гестационно сурогатство, което, разбира се, е продиктувано от законовата регулация на 
процедурата в държавата.  

Моделът на гестационно сурогатство в България предвижда да уреди два подвида 
заместващото майчинство (медицинска процедура по сурогатство), разновидности на 
гестационното сурогатство, като напълно изключва възможността за легализиране на 
традиционното сурогатство. Като критерий за диференциацията им се взима вида 
генетичната връзка между ползващата се от заместващото майчинство съпруга и 
детето: 1) Заместващата майка износва дете, заченато с яйцеклетка на ползващата се 
съпруга (гестационно сурогатство): Това е „класическият“ случай на гестационно 
сурогатство и основният смисъл от легализирането му в България. Използва се наличието 
на здрави репродуктивни клетки у партньорите и технологичната възможност да имат 
свое генетично дете, когато майката няма възможност да износи и роди живо дете; 2) 
Заместващата майка износва дете, което е заченато с донорска яйцеклетка на трета жена 
(сурогатство с донорска яйцеклетка). 

Според текста на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 
със сигнатура № 154-01-88/29.07.2011 г., приет на първо четене на 26 октомври 2011 г. 
се въвежда изискване за едно живородено дете на бъдещата заместваща майка преди 
встъпване в процедура. То е основано на възможността за възникване на привързаност 
на износващата бременността жена спрямо плода, който тя износва и, съответно, 
необходимостта от превенция на риска. Това ни дава основания да изградим хипотеза 
за изследване на привързаността на желаещата да стане заместваща майка с 
инструмента Adult Attachment Interview.  

2. Психологически изследвания върху заместващата майка при гестационно 
сурогатство: Във втора глава от дисертационния труд „Психологически изследвания 
върху заместващата майка при гестационно сурогатство“ се прави аналитична 
реконструкция на психологическите постижения в областта на медицинската практика 
на гестационно сурогатство, фокусирани върху гестационната сурогатна майка. 
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Изхожда се от три основни тематични области: предиспозиции към генетичната връзка, 
пренатална привързаност и мотивация. Основанията за тази теоретична постановка би 
следвало да се търсят в процедурната специфика на гестационното сурогатство. Прави 
се сравнителен анализ на изследванията на пренаталната привързаност при нормална и 
при гестационна сурогатна бременност, за да се ревизират постановките, изследващи 
пренаталната привързаност при гестационно сурогатство. Към проблема се подхожда 
от гледна точка на норма и отклонение, но са изложени и критически доводи срещу 
спецификата на клинично-психологическия подход при гестационно сурогатство. 
Експерименталните изследвания в сферата на привързаността не са достатъчно 
категорични, имайки предвид свързаността на генетичната връзка, на пренаталната 
привързаност и на мотивите, приложени като критериална норма за бременността по 
отношение на гестационната сурогатна бременност.  

Методологически проблеми на психологическите изследвания: В частния 
случай на гестационно сурогатство създаването на собствен психологически 
инструментариум е по-бавен по две основни причини: 1) Изследват се две коренно 
различни, по своето практическо и психологическо естетство, процедури - на 
традиционно и гестационно такова; 2) Наличните изследвания обикновено включват 
две групи сурогатни майки: гестационни и традиционни, като в крайна сметка се 
получава интерференция на резултатите. Основните изследователски теми са 
заимствани от традиционното сурогатство: генетична връзка, привързаност, мотивация. 

Съвременните изследователи на сурогатството отчитат висока степен на 
удовлетвореност след раждане и липса на психологически проблеми след акта на 
предаване на бебето. Baslington (2002); Blyth (1994); Einwohner (1989); Jadva, Murray, 
Lycett, MacCallum, & Golombok, (2003); Kleinpeter & Hohman, (2000); Ragone (1994) 
отчитат липса на психопатологична симптоматика, висока степен на удовлетвореност и 
емоционална стабилност след раздялата. Van den Akker (2007) и Teman (2006) 
докладват, че сурогатната майка определя себе си като щастлива след раждането, а 
раздялата с бебето – като щастливо събитие. Лонгитюдните изследвания на Van den 
Akker (2007) и Teman (2006) потвърждават стабилността на позитивните преживявания 
и нагласи. Условно изследванията биха могли да се разделят на „ранни”, изследващи 
патология и норма (в гестационната сургатна майка) и „нови”, интерпретиращи 
феноменологичния опит. 

Съществуват два основни методологични проблема: за валидността и 
надеждността на изследванията. По отношение на валидността, проблематични са 
следните предпоставки: 1) Силна вариабилност на социалната привлекателност на 
процедурата; 2) Зависимост на границите на обекта на изследване от съответното 
национално законодателство. (Не се изследва забраненото, както и се изследва всичко 
позволено, което се отразява пряко на съдържанието на изследванията там, където 
традиционото сурогатство е разрешено); 3) Силно социокултурно влияние на 
западноевропейския ценностен модел на майчинство, с който е пропито и изследването 
на норма и отклонение от въпросния модел. Друг основен проблем в темата за 
валидността е конструкт-валидацията на изследванията.  

Що се отнася до изследването на патология и норма, характерно за клиничната 
психология, изследванията върху сурогатството на този етап не прилагат клиничния 
подход върху извадката на сурогатните майки като хетерогенна група, а правят 
сравнителен контент-анализ на характеристиките на сурогатните майки като хомогенна 
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група по отношение на контролната нормална група жени, несурогатни майки. Т.е. – 
нормата е нямащата опит в сурогатство жена. Липсата на изследвания върху патология 
и норма вътре в самата група сурогатни майки, а не в сравнение с нормална популация, 
оставя впечатлението за дискриминативен подход. Вероятно тук също ортодоксалните 
психологически теории за естеството на майчинството допускат абнормността на 
акта да износиш чуждо дете, вследствие на което съсредоточават усилията си върху 
акта на раздялата. Тези субстанциални научни допускания насочват изследователите в 
областта на патологиятта на сурогатната майка, неведнъж описвана като използваща 
защитните механизми на Его-то и имаща нарушена привързаност в по-старата 
литература.  

Не на последно място - малцина от изследователите на сурогатството имат 
частна практика или консултират клинично заместващи майки.  

Психологически аспекти на гестационното сурогатство: Проучването на 
изследователските модели не сочи тенденция към стандартизация или поне масово 
използване на вид психологически инструментариум, което се дължи на следните 
обстоятелства: 1) Липса на данни. Практиката на сурогатсвото е твърде нова, за да се 
натрупа достатъчно надежден емпиричен материал. При лонгитюдните изследвания, 
например, проблем е ниската надеждност (заради бързото развитие на репродуктивните 
технологии), представителността на извадките (обикновено се изследват малки групи, с 
тесен достъп, без централизация), некооперативността на двойката, страдаща от 
безплодие, участвала в процедурата. Други проблеми са стигматизацията и даването на 
социално желателни отговори; 2) Интерференция на подходи, видове сурогатство и 
гледни точки на страните, участващи в процедурата; 3) Недостатъчно изследване 
значението на генетичната връзка. В огромната си част емпиричните данни са от 
наблюдения върху: 1. генетичните майки и детето или 2. сурогатните майки като цяло, 
независимо дали износват бременност с генетично или негенетично дете, т.е.: плод на 
традиционно или гестационно сурогатство. Все още няма големи представителни 
изследвания, сравняващи само привързаността на сурогатната майка при гестационно и 
при традиционно сурогатство. Изследването на привързаността само в единия случай - 
на гестационно сурогатство, налага ползването на подобни сравнителни изследвания на 
генетична и негенетична връзка. Изследването на традиционното сурогатство се налага 
по необходимост като основа за сравнение с негенетичното, гестационно сурогатство. 
Резултатите от тези сравнителни изследвания сочат тревожност от бъдещата раздяла с 
детето самo при някои генетичнo свързани с детето сурогатни майки, т.е. – при 
традиционно, а не гестационно сурогатство. Сурогатните майки, също така, избират 
подходящата за техните вярвания и нагласи роля – традиционна или гестационна. 
Генетичните сурогатни майки се съсредоточват върху социалната роля на 
майчинството и омаловажават генетичните аспекти, а гестационните сурогатни майки 
поставят акцент върху генетичните аспекти на майчинството, така че да супресират 
привързаност с негенетичното дете. Този процес се нарича когнитивно реконструиране 
и той позволява на сурогатната майка да адаптира типа бременност към своите 
ценности и когнитивни схеми; 4) Силно социално влияние и бързо реконструиране на 
популацията, считана за норма. Социо-културните диспозиции към репродуктивните 
иновации, вкл. – гестационно сурогатство – отчитат стигматизация, конформност, 
вярвания за генетичната връзка.  

Изследванията върху липсващата гинетична връзка между гестационна 
сурогатна майка и плод са съсредоточени в темата за привързаността. При 
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традиционно сурогатство, в което сурогатната майка има генетична връзка с детето, 
веднага след раздялата сурогатните майки се справят чрез когнитивно-поведенчиския 
похват на реконструирането. Сурогатните майки „не си позволяват” процес на 
привързаност, което се поощрява от факта на веднага случващата се след раждането 
раздяла. При гестационно  сурогатство основният въпрос е има ли привързаност при 
негенетична връзка и ако-да- какви са нейните нарушения. Тук трябва да се има 
предвид приоритетната привлекателност на генетичната връзка в която и да е 
репродуктивна практика.  

Berry (1993), Miall (1989), Kane (1988), Langdridge et al. (2000), Balen et al. (1997) 
докладват висока позитивна нагласа сред жени, кандидат-осиновителки или ползващи 
донорство, които, обаче, едновременно с това, оценяват варианта да имат генетично 
дете като най-добрият възможен. Van den Akker (2000) изследва приоритетността на 
нагласите: на първо място винаги е пълната генетична връзка с детето, на второ: 
частичната такава и на трето: липса на генетична връзка.  

Един от най-важните критерии за изследване на привързаността, разбира се, е 
значението на генетичната връзка, която, също логично, е най-удачно да се изследва 
чрез раздялата с негенетичното дете след бременността. Пионер в тези изследвания е 
Olga van den Akker. Във всичките си трудове, в различни формати, изследва основно 
две дименсии: самооценката на сурогатната майка във връзка с износване на чужда 
бременност, което е тема на мотивационните аспекти, и значимостта на генетичната 
връзка. Резултатите от изследванията й, като цяло, сочат, че сурогатните майки смятат, 
че приемащата майка би приела и би се свързала по-лесно с дете, което е генетично 
нейно, както и, че би се разделила по-лесно с дете, което не е генетично нейно, 
отколкото с генетично нейно дете. Тук трябва да отворим една скоба, в която да 
отбележим легалността на традиционното сурогатство в Англия, която налага 
сравнителния аспект между традиционно и гестационно сурогатство на изследване, 
показващ високи нива на когнитивно реконструиране в процеса на адаптация на 
сурогатната майка към традиционно сурогатство, т.е. – на омаловажаване на 
генетичната връзка с детето, което износва. Процесът на трансформиране на 
когнитивния дисонанс в когнитивен консонанс за гестационните сурогатни майки пък 
се изразява в това, че подчертават важността на липсата на генетична връзка с детето.  

В „Сравнително лонгитюдно изследване на генетични, гестационни и бъдещи 
(приемащи) майки в периода преди бременността и след раздялата: увереност и 
произход.” от 2005 г. van den Аkker изследва психичната значимост на генетичната 
връзка при две групи сурогатни майки - традиционни и гестционни. Групата на 
традиционните сурогатни майки отдава най-малко значение на генетичната връзка за 
себе си и за съответната в процедурата приемаща майка, както и докладва, че има 
трудности с раздялата с генетично дете. Много малко традиционни и почти всички 
гестационни сурогатни майки смятат, че е по-лесно да приемеш и, съответно - да се 
разделиш с дете, генетично свързано с приемащата майка. Около 25 % от приемащите 
майки в следродилния период, възползващи се от традиционно сурогатство, вярват, че 
генетичната връзка е много важна, въпреки че вече са родители на негенетично дете. 
Подобна позиция на когнитивен дисонанс се наблюдава и в групите на традиционните 
сурогатни майки, от които 20 % вярват, че генетичната връзка е много важна 6 месеца 
след раздялата с генетично свързаното с тях дете. 
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Теорията за пренаталната пръвързаност при нормална бременност възниква 
в полето на акушерската грижа. Още по времето, когато Боулби започва емпиричното 
си изследване, Deutch (1945), Bibring (1959), Bibring et al. (1961) и Benedeck (1959) 
обясняват пренаталната привързаност като процес, при който психичната енергия на 
бременната жена се инвестира в плода. Психичният образ на плода се натоварва с 
човешки черти и способности, вследствие на което може да се приеме за афективно 
натоверан обект – едновременно като продължение на „Аз”-а и като независим обект. 
Доналд Уиникът също има принос във възникването на теорията с изследването на 
състояние, сходно на Primary Maternal Preoccupation. Медицинската сестра Rubin 
интерпретира връзката между родилка и новородено като следствие от свързаността им 
по време на бременността, макар че не използва думата „привързаност”. В началото на 
70-те години на миналия век Lumley открива нарастващата тенденция на бременните в 
третия триместър да си представят бебетата като живородени човешки същества, а не 
като фетуси. Навлизането на ултразвуковата диагностика й дава възможността да 
изследва влиянието на тази връзка между майка и плод върху визулния статус на плода. 
Прави и първото лонгитюдно изследване на пренаталната свързаност. Определя я като 
„утвърдена връзка с плода във въображението”. Cranley предлага многодименсионален 
модел на привързаността между бременна жена и плод (Мaternal-Fetal Attachment - 
MFA). Според нея пренаталната привързаност е „Степента, в която жените се 
ангажират в поведенчески модели, репрезентиращи приобщаване и взаимодействие с 
нероденото дете.” (Cranley, 1981) Müller, която популяризира тезата на Cranley, добавя 
в определението и когнитивистки стандарт. John Condon също прави теоретичен принос 
към определението на Cranley за MFA, добавяйки възгледа на Bretherton за 
„емоционална връзка” и „психологическо свързване”. Condon определя развиващата се 
връзка между бъдеща майка и плод като процес, в който тя иска да знае, да бъде с, да 
избягва раздяла и загуба, да пази, да разпознава и удовлетворява нуждите на плода. 
Заедно с Corkindale (Condon & Corkindale, 1997) правят следното определение: 
„Емоционалната връзка, която обикновено се развива между бременната жена и 
нейното неродено дете.”, което всъщност е и най-популярното определение.  

Най-адекватно на изследваната проблематика е определението на Cranley, а не 
това на Condon и Corkindale, защото Cranley има предвид майчина репрезентация, 
докато Condon и Corkindale говорят за равнопоставена емоционална връзка. 
Централната теза на изследването - репрезентация на привързаност при възрастния - 
кореспонедира с определението на Cranley, а не с идеята за реципрочна връзка на 
Condon и Corkindale, (каквато, всъщност, е привързаността между майка и дете). 

С оглед на това е необходим кратък анализ на проблематичната постановка за 
приложимостта на теорията за пренаталната привързаност към гестационното 
сурогатство. 1)Ранните теоретици на пренаталната привързаност използват думата 
bond, а не attachment. След първото формално определение на Cranley се усвоява 
терминът „привързаност”. В условията на липсваща генетична връзка и специфична 
мотивация у гестационната сурогатна майка става спорно директното приложение на 
теорията към спецификата на връзката й с плода. Само ранните изследвания прилагат 
този модел. 2) Втори проблем възникава отново с интерференцията на резултатите при 
традиционно, (където, казахме, е оправдано подобно изследване) с тези при 
гестационно сурогатство. Изследванията на традиционното сурогатство правят 
постановка за наличие/отсъствие/нарушения на привързаността. В изследванията на 
гестационното подобна постановка е неприложима. Аргументите дотук се отнасят до 
термините „връзка” и „привързаност”. 3) Условието за „нормална бременност” в случая 
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означава естествено постигната бременност, която протича без патология. 
Бременността, постигната чрез инвитро обаче, се различава от нормалната по 
спецификата на пренаталната привързаност. Медикализацията нарушава афективната 
свързаност на майката с плода.  

Можем да говорим за връзка, за репрезентация на привързаност на сурогатната 
майка, но не и за привързаност - двупосочна връзка (между майка и дете).  

Изследвания върху пренаталната привързаност на заместваща бременна1 
(гестационната сурогатна майка): Психологията не разполага с инструментариум, 
валиден само за популацията гестационни сурогатни майки, на този етап. Затова и 
анализът на съвременните данни по въпроса не излиза от рамката на теоретичния 
подход, предиспозиращ пренатална привързаност. Проблемът тук отново е със 
съдържателната валидност. Изследва се променлива, валидна за друг тип 
феноменологично преживяване, като от изследването на спецификата на гестационното 
сурогатство убягва централният момент за осъзнатостта на бременността с чуждо (в 
биологични и социални термини) дете. Физиологичната особеност на гестационната 
сурогатна бременност е, че заместващата майка няма генетична връзка с плода, което 
тя приема като ключово за афективното й отношение към бремеността положение, 
както стана ясно по-горе. Според психологическите източници до началото на XXI век 
липсата на генетична връзка, наред с мотивационната конструкция на избора за 
заместваща бременност, са в основата на механизмите на рационализация и 
интелектуализация, които заместващите бременни използват, за да се предпазят от 
афективна връзка. По-новите изследвания поставят съществуването й под въпрос, 
отричайки постановката на предпазните механизми срещу привързаност, на 
ненавременната привързаност или на нарушената привързаност. Най-често тази 
афективна връзка се изгражда от приемащите родители, като респондент в нея е 
заместващата бременна, вместо нероденото дете. В популярната, а и научната 
психологическа литература, именно тази афективна връзка, която заместващата 
бременна насочва към приемащата майка, вместо към плода, се нарича привързаност. 
Тази неточност в терминологията отдаваме на технологичната новост на метода и 
липсата на психологическа терминология по отношение на нея. Затова използването на 
думата „привързаност” тук е само условно. Класическата теорията на пренаталната 
привързаност твърди, че привързаността на майката към нероденото дете е по-стабилна 
при планирана, проследявана и здрава бременност, т.е. – тя третира нормата, каквато 
гестационното сурогатство не е. (Ivry, 2009), Scheper-Hughes, 1992) и Weiss, 1994) 
Проблематична е не самата теория, а прилагането й като рамка, решаваща 
методологичната проблематика. Ползват я Ciccarelli (1997), Hanafin (1984), Resnick 
(1990). В по-старите изследвания на пренаталната привързаност на заместващата майка 
се наблюдава тенденцията към заключения за патология. Примери в това отношение са 
Parker (1983), Jadva et al. (2003), които предиспозират наличието на 
връзка/привързаност в различна степен. Kanefield (1999) определя когнитивния стил на 
заместващите бременни като „защитен”, „избягващ неприятните ситуации”.  

                                                             

1* Оттук нататък изразът „заместваща бременна” се използва за означаване само на 
гестационна сурогатна роля, с оглед вече направеното разграничение между треадиционна сурогатна и 
гестационна сурогатна бременост. 
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Друг вариант на интерпретация на проблема за връзката сред по-модерните 
автори по-скоро интерпретира отсъствието на привързаност или търси процесите на 
трансформацията й, както и вече трансформираните форми. Hanafin (1984) и, въобще, 
авторите от израелската школа, развиват набиращата сила теза за зараждащата се и 
разпределяща се между заместваща и генетична майка привързаност. Teman (2010) е 
категорична, че огромното мнозинство заместващи бременни не се свързват афективно 
с бебетата, с които впоследствие се разделят и предават на двойката, страдаща от 
безплодие. Blyth (1994), Ciccarelli (1997), Baslington (2002), Jadva et al. (2003), van den 
Akker (2003), Teman (2006) определят процеса на заместваща бременност като 
интензивно позитивен, обогатяващ духовно тях, семействата им и всички участващи 
страни.  

Израелската авторка Elly Teman (2010) разкрива феномена на споделената 
бременност при сурогатството в глобален контекст. Teman описва процес на 
транзакция на майчинството: заместващата бременна се отказва от майчинския 
идентитет, докато генетичната майка осъществи сложния му пренос от бременността на 
заместващата бременна, т.е. – от биологичния процес, към „Аз”-а си. За да поеме 
генетичната майка тази роля, е необходимо заместващата бременна да инициира процес 
на отказ. Това, основно, става, чрез процес на нарушаване на връзка между заместваща 
бременна и плод, като връзката се трансформира в привързаност, развиваща се между 
заместващата бременна и генетичната майка. По този начин „сурогатното тяло”, по 
думите на авторката, и „Аз”-ът не са вече синоними. Заместващата бременна отделя 
бременността, която принадлежи на генетичната майка, от „Аз”-а. С раждането на 
детето, тя не просто е износила дете, но и е отгледала майчински идентитет и 
осигурила привързаност между генетична майка и дете чрез доброволния си отказ от 
нея и пренос към приемащата генетична майка.  

Изследването на Teman е посветено на 3 основни проблема: разделяне, 
свързване, отделяне (dividing, connecting, separating). Първият процес Teman описва 
като съзнателно дистанциране на заместваща бременна от плода чрез няколко основни 
метода: Създаване на когнитивна карта на тялото, която разграничава частите на тялото 
на заместваща бременна, принадлежащи на „Аз”-а и тези, спомагащи за прехвърлянето 
на майчинството към генетичната майка. Тази когнитивна фрагментация създава 
чувство на контрол върху тялото и предпазва от създаване на емоционална връзка с 
плода. В процеса на свързване Teman изследва как заместваща бременна и генетичната 
майка изграждят връзки и взаимозаменяемост на ролите, как „разменят бременното 
тяло помежду си”. Генетичната майка актуализира своята роля чрез промяна на 
идентитета. Финалният процес на заместващата бременност, според авторката, е 
отделяне и предефиниране. Раздялата на двете жени след раждането възстановява реда 
на нуклеарното семейство. Тогава генетичната майка интензивно работи по заздрвяване 
на майчинския си идентитет, а заместваща бременна търси психичната полза на 
моралната оценка. Винаги, когато заместващите бременни я получат, описват 
преживяването като положително и спомагащо „самоопределянето и 
„себереализацията”, които вероятно трябва да разбираме като процеси на 
трансформация на идентитета и като самоактуализация.  

Основното, в което вярват повечето хора, е „естествеността” на бременността, с 
което свързват и афективната връзка с плода. В разказите на много заместващи 
бременни присъстват метафори за инкубатор, фурна, парник, саксия и др. – модерни 
архетипни конструкции на Анима, които са индикатор за процес на отделяне на 
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интегрирания идентитет от физиологичния факт на бременността. Бременните 
рационализират по следния начин, за да оправдаят вярванията си, че: 1) Изкуственият 
процес на зачеване е заместител, имитация и симулация на естествения. Те вярват, че 
неестественото е различно, т.е. – не-нормално и в този смисъл - извън тях; 2) Активната 
медикализация, от акта на зачеване до терапията по време на бременността, те 
осмислят като причина за различните перцептивни възприятия и физиологични 
предразположения и преживявания, независимо дали позитивни или негативни, по 
време на заместващата бременност, за разлика от естествената. Преживяванията на 
заместващата бременност са различни, защото са резултат на медицинска интервенция, 
според тях. Затова в разказите им винаги присъстват 3 типа тяло: естественото 
ежедневно тяло; естественото бременно тяло и изкуственото сурогатното тяло, като 
последните две се схващат като антиподи; 3) Различията в социо-културните параметри 
между заместваща бременна и двойката се схващат от заместващата бременна като 
освобождаващи я от отговорност по отношение на някои свои действия. Тя смята, че е 
редно „чуждите” (двойкта) да определят правилата относно „чуждото”. Феноменът на 
идеята за чуждата природа, заживяла в собственото тяло, е аналогична на 
преживяванията на органно-трансплантирани пациенти, използващи мисловни модели, 
присъщи за магическото мислене (Fox и Swazey, 1992) 

Следователно, алиенацията, използвана като своего рода предпазен механизъм 
срещу евентуалната привързаност в ранния етап на бременността, се случва по два 
начина: или чрез „реконструиране на „Аз”-а чрез рационализацията за „износването” на 
чужд плод, или чрез селективен подбор на телесни преживявания, преживявани като  
манифестация на чуждата природа. Символиката на духа, който влиза в тялото, се 
използва от заместващите бременни, за да интелектуализират контраста на 
преживяванията по време на своята генетична бременност и на заместващата, да ги 
противопоставят. Като следствие от това противопоставяне, логично, възникава и 
противопоставянето между силната привързаност, която описват по време на своята 
бременност, за разлика от емоционалната дистанция, за която говорят, по време на 
заместващата.  

Изследванията върху пациентки с репродуктивни проблеми докладват, че 
пациентките осмислят репродуктивните технологии ако не като „естестсвени”, то като 
„мост” към естественото, чрез който стигат до естествения процес на забременяване и 
износване на бременността. По наши наблюдения обаче, това интелектуално разделяне 
на процесите се трансформира в афективно по време на бременността. Бременната след 
инвитро е често афективно дистанцирана от плода и осъществява емоционалната си 
връзка с него чрез пренос върху медикализацията. При заместващата бременна този 
процес е сходен, с разликата, че афективната връзка се насочва към двойката. 

Изследванията върху мотивацията на заместващата бременна най-често се 
съсредоточват върху допускането за ирационална и несъзнавана мотивация. Често се 
обсъжда акта на сурогатство като компенсаторен механизъм за справяне със загуба или 
с насилие в детството. (Parker, 1983, Kanefield, 1999) Сурогатството се интерпретира и 
като компенсаторен механизъм за справяне с екзистенциална житейска криза. (Samama, 
2002) Принос в изследване на мотивацията чрез наратив и контент-анализ има Elly 
Teman. 

Като цяло, едни от най-често срещаните в изследванията на заместващите майки 
мотиви са: желание да се помогне на двойката, страдаща от безплодие, радост от 
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бременността, желание да се направи нещо различно и свързано с чувството за 
собствена значимост. (Ragone, 1994, Ciccarelli и Beckman, 2005) Причините това да не 
се отчита масово са следните: агенциите не отчитат личния мотив, формиран в 
познанството на генетичните родители и тежестта на тяхната репродуктивна история. 
Van den Akker (2000) също отчита привлекателността на близкородственото 
даряване/износване на бременността. Българската правна регулация на заместващото 
майчинство също предвижда такова предварително познанство на страните, участващи 
в процедурата и приема определени видове близкородствено заместващо майчинство. 
Тук обаче, имаме сериозни психологически доводи против такава практика. 

Мотивът за себеутвърждаване у заместващите майки се разкрива чрез нагласите 
към разкриване тайната на произхода. Ако двойката родители не разкрие заместващата 
бременност на детето си или се отдалечи, или прекъсне контакт със заместващата 
майка след раждането, тя преживява това като предателство. Аналогични са 
очакванията и за близост с генетичната майка. Следродилната тъга е следствие от 
прекъсването на контакта между двете жени и оттегляне на вниманието от генетичната 
майка от заместващата бременна, вместо популярното обяснение за прекъсване на вече 
формираната връзка между майка и плод. (van den Akker, 2007; Ciccarelli и Beckman, 
2005; Ragone, 1994; Teman, 2006) Заместващите майки, освен това, очакват психичната 
полза на социалното одобрение.  

3. Теория на привързаността 

Възникване на теорията за привързаността на Джон Боулби: В теорията на 
привързаността на Джон Боулби се откриват следните влияния: на еволюционната 
биология, на психоаналитичната теория на обектните отношения, на системния подход, 
на етологията и на когнитивната психология. Ранните влияния върху Боулби са от Ian 
Suttie (1935), William Blatz, William Goldfarb (1943, 1945), René Spitz, James Robertson 
(1952). Противопоставяйки се на традиционния тогава модел за психодинамичната 
специфика на връзката „майка-дете”, Боулби формулира нова мотивационна теория, 
опираща се на, предимно, еволюционно схващане. Повлиян е от идеите за импринтинга 
в етологичният подход на Конрад Лоренц (Lorenz, 1937; 1952), както и от идеите на 
Nikolaas Tinbergen and Robert Hinde. Реакцията на Британското психоаналитично 
общество е негативна спрямо тезата за инстинктивния характер на връзката между 
майката и детето в „The nature of the child’s tie to his mother” (1958). Следващите 
влияния в работите на Боулби идват от Harlow (1961), Robertson (1959), Heinicke (1956) 
и Heiniche&Zimmermann (1958). Боулби счита, че потребността от другия има 
биологична база и че традиционната теория не може да обясни нито дълбокото 
привързване на детето към майката, нито реакциите на раздяла. След издаването на 
„Grief and mourning in infancy and early childhood” (1960), Боулби получава най-силната 
атака от психоаналитичната общност. Откритието на Пиаже за развитие на 
способността за възприемане на константността (на обектите) провокира Боулби да 
зададе въпроса за възникването на способността на новороденото да дискриминира 
непознати и да търси познатата фигура (обикновено – майката), която се манифестира 
преди 4 – месечна възраст - по-рано, отколкото това е възможно като когнитивно 
постижение. Идеята на кибернетиката за хомеостазата (равновесието) на системите пък 
насочва Боулби към извода, че детето не цели близост с обгрижващата фигура, сама по 
себе си, а търси състояние на баланс. Теорията на Боулби е теория за поведенческата 
система на привързаността (attachment behavioral system), защото феноменът на 
привързаността е постъпателно развиващ се процес, зависещ, на първо място, от 
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средата (от обгрижващата фигура). Според Боулби „...да имаш дълбока привързаност 
към човек (или място, или нещо) означава да го приемаш като краен обект на своите 
инстинктивни реакции.” 

Основните принципи в теория за привързаността са плод на работата на 
Джон Боулби и Мери Ейнсуърт. Фигурата на привързаност, според тях, е отправна 
точка от и чрез която детето изследва света. Отговорите на родителите на сигналите на 
бебето задават развитието на моделите на привързаност, които, на свой ред, развиват 
вътрешни оперативни модели, които са базови за развитието на перцептивни 
възможности, цялостна когнитивна организация, емоционални предиспозиции, нагласи 
и очаквания в по-късните взаимоотношения на зрелия човек. В юношеството 
привързаността се свързва с базисното доверие и идентитета (по Ериксън), а в зрелите 
отношения - със способността за даване и поемане на закрила, грижа и подкрепа. 

Определение: Боулби определя привързаността като „наличие на 
продължителна психологическа свързаност между човешки същества.” (Bowlby, J., 
1969) Тя е поведение на близост към фигура (на привързаност), чрез чието поведение 
може да се прогнозира изходът на процес и чиято еволюционна функция е да предпазва 
детето от опасност. „Привързаността е физиологичен, емоционален, когнитивен и 
социален феномен.” (Матанова, 2008) Тя означава реципрочност на афективната 
връзка.  

Теорията за привързаността на Джон Боулби изследва отношенията „майка-дете”. 
Привързаността към (най-често) майчината фигура осигурява възможността за 
изследване чрез сигурната база на безопасността. Поддържането на близък контакт 
осигурява чувство на сигурност, а по-късно – и независимост. В този близък контакт  
сензитивното поведение на фигурата на привързаност е най-важен. Най-голямата 
опасност за съществуването на тази връзка представлява раздялата с фигурата на 
привързаност. Поведенческият аспект на привързаността Боулби определя като една от 
няколкото взаимосвързани поведенчески системи – опознаване (exploration), грижа 
(caregiving), свързване (affiliation), сексуално общуване (sexual mating). За целенасочени 
действия детето се нуждае от сигурна база, от основата на динамичната репрезентация 
на релевантните аспекти на „Аз”-а, на самото поведение, на средата, на значимите 
други. Боулби  нарича тези вътрешни репрезентационни модели „вътрешни 
оперативни модели“ (“mental working models”), известни са и като просто 
„репрезентационни модели“. „Те са комплексни афективни и когнитивни схеми, които 
генерират поведение спрямо присъствието и способността за откликване на значимите 
други.” Оперативните модели, според центрираността им, биват два вида: вътрешен 
оперативен модел на другите (първо – на средата, а впоследствие – на майката, от който 
по-късно призтича моделът на другите) и вътрешен оперативен модел на „Аз”-а. 
Вътрешните оперативни модели започват формирането си посредством връзката с 
фигурата на привързаност още в най-ранна възраст. Боулби тълкува предаването на 
патерните на привързаност между поколенията чрез работата на вътрешните 
оперативни модели.  

Боулби подкрепя идеите си с теорията на Тълвинг (1972), който разграничава 
епизодична памет, в която се съхранява автобиографичен опит, от семантична памет, в 
която се съхранява общото, генерализирано, концептуално познание. То произтича 
както от собствения опит, така и от информация, предоставена от другите. Някои 
психични конфликти, според Боулби, възникват тогава, когато двата източника на 
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информация – от другите и от личния опит, служещи на генерализирания опит в 
семантичната памет, са крайно противоречиви. Децата под 3 години са особено 
поддатливи на такива процеси. (Това е постановката, всъщност, която Мейн по-късно 
използва при конструирането на скалите за класификация на типовете привързаност 
при възрастния в Adult Attachment Interview. Основен критерий за нарушена 
привързаност в тях е липсата на съгласуваност между семантично и автобиографично, 
епизодично познание.) 

Тритете основни характеристики на привързаността са: поддържане на близостта 
(proximity maintenance); сигурно убежище (safe haven); сигурна база (secure base). 
Kонструктът на привързаността е централен по отношение на следните четири 
конструкта: търсене на близост, сигурно убежище, сигурна база, тревожност от раздяла. 
Реакциите на раздяла тогава, когато има формирана сигурна привързаност преди 6-ия 
месец, са следните: протест; отчаяние; емоционално отчуждение (отделеност). Боулби 
заключава, че ранният опит (до 5 години) е рашаващ.  

Приносът на Мери Ейнсуърт: Изследванията на Мери Ейсуърт от 60-те и 70-те 
години на XX век потвърждават теорията на Боулби. Тя добавя понятието „сигурна 
база” и доразвива модела на видовете привързаност. Ейнсуърт дава доказателствената 
база и разширява теорията на Боулби. Основният й принос е: Понятието за фигура на 
привързаността като сигурна база; Диференциацията на моделите (патерни) на видове 
привързаност като индикатори за качеството на връзката между обгрижваща фигура и 
дете; Идеята за родителската сензитивна реактивност (отзивчивост) като предвестник 
на формиране на сигурна привързаност.  

Чрез процедурата, известна на български като „Непозната ситуация” (Strange 
Situation), Ейнсуърт изследва: реакцията на бебето при раздяла (тревожност, породена 
от раздяла); желание на детето да изследва; тревожност, предизвикана от непознат; 
поведение при завръщане на майката. Крайната цел е да се изследва чувството за 
сигурност в непозната ситуация. Наблюдението включва 8 епизода. Ейнсуърт 
наблюдавала следните поведения/типове деца, на базата на които извежда типовете 
привързаност: 1. Тревожността от раздяла, следваща от загуба на фигурата на 
привързаността се смята за нормален и адаптивен отговор на надеждно привързаното 
дете.; 2. Пренебрегване на майката при нейното влизане, отказ от контакт и игнориране 
на опитите за обща игра.; 3. Шумни протести при напускане на майката и демонстрация 
на гняв и обида, когато тя се завърне, независимо, че все пак се търси контакт с 
майката. Според Ейнсуърт има четири основни критерия за разпознаване на майчиното 
поведение като индикатор за типа привързаност: Чувствителност – нечувствителност; 
Приемане – неприемане; Съвместност – индиферентност (безразличие); Достъпност – 
пренебрежение (игнориране). Идеята за приноса на майката, служеща за „сигурна база” 
в изследването на света и по-нататъшното развитие на привързаността обосновава 
идеята на Мейн за репрезентацията на привързаността и за съответността на типовете 
привързаност между деца и възрастни. 

Видовете привързаност, наблюдавани в „Непозната ситуация“, са: надеждна; 
избягваща (ненадеждно-избягваща привързаност) – условно патологична; 
амбивалентна (ненадеждно-афективна, манипулативна или двойствена) – патологична. 
Четвъртият вид: Дезорганизиранапривързаност, е открит и теоретизиран от Main и 
Solomon (1990). При нея липсва стратегия за управление на тревожността и се  
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демонстрира като смесица от амбивалентни и избягващи поведения. Обгрижващата 
фигура е едновременно и източник на тревожност, и сигурно убежище.  

Стадиите във възникването и развитието на привързаността започват с 
изследване на усмивката. Появата й се изследва от Fantz (1966), Carpenter&Stechler 
(1967), Gewirtz (1967). За да възникне и да се развие сигурна привързаност, трябва да са 
налице следните нормални етапи във взаимоотношенията между дете и родител: 
1.Хомеостатичен контрол (7-10 дни след раждането); 2. Удължаване на вниманието и 
интеракциите (1-8 седмици); 3. Тестиране на граници (3-4 мес.); 4. Поява на автономия 
(4-5 мес.) (по Матанова, 2008). Според Ейнсуърт (1973) привързаността се развива 
стадиално. Тя открива четири стадия в развитието й: 0-3 мес.; 3-6 мес.; 7-12 мес.; след 
12 мес. Schaffer и Emerson (1964) имат по-различно виждане що се отнася до фигурата 
на привързаността. Независимо от сходствата в характеристиките на отделните стадии, 
фигурата на привързаността, според тази класификация, не е една-единствена. 

Реакции на раздяла: Според Ейнсуърт около 6-ия месец възникват два вида 
тревожност: тревожност, породена от раздялата с фигурата на привързаност / познат; 
тревожност, породена от появата на непознат. Спецификата на реакцията при поява на 
непознат се определя от: типа привързаност, който детето изгражда с майката; 
спецификата на действията на непознатия; миналия опит на детето с непознатите. 
Спецификата на реакцията при раздяла с майката се определя от: типа привързаност на 
детето с майката; спецификата на ситуацията; познатост / непознатост на мястото. 
(Ross et al., 1975) 

Реакциите, които демонстрират децата при раздяла, най-oбщо, биват два типа: 1. 
На търсене на физически контакт и провокиране на близост. Този вид реакция изследва 
първо Ейнсуърт (Ainsworth, Bell & Stayton, 1971); 2. На протест, отчаяние и 
отчуждение. Изследователят на този травматичен тристепенен модел е Боулби (1960). 
Стадиалността на реакциите на раздяла след 6-ия месец според Боулби са: 1. Протест – 
детето демонстрира силна афективна възбуда, дистрес, чувства на недоволство, 
състояния на гняв и протест, сигнализира и призовава майката да се върне; 2. Отчаяние 
– първоначално детето изпитва отчаяние и демонстрира отпадналост и апатия, когато 
не получи отговор. След това се затваря и се отдръпва, а накрая прекратява всякакви 
опити за призоваване на майката; 3. Отчуждение – детето е дълбоко отдръпнато и 
отделено от средата, затворено в себе си. Загубва мотивация за контакт с фигурата на 
привързаност. Затова това състояние има трайни и трудно поправими последици за по-
късния му живот. Тревожността и гневът от раздяла имат дългосрочни последствия. 
Данните се потвърждават от Spitz и Wolf (1944), James и Joyce Robertson (1971). 
Възможно е тревожността, породена от раздяла, да има клинична картина. Тревожното 
разстройство при деца, предизвикано от раздяла (МКБ – X: (F 93.0), е такава.  

Нарушения на привързаността: Според Purnell (2004) най-важното, което ни 
казва Мейн е, че преживяванията на привързаност при възрастните остават с нас и 
съществуват на нивото на ментални репрезентации. Според Мейн (1991)  
поведенческите модели, прилежащи на вътрешните оперативни модели на 
привързаност при децата се усложняват комплексно и прогресират на 
репрезентационно ниво в жизнения ход през зрелостта. Затова темата започва с 
изложение за корелатите на привързаността – реакциите на раздяла, а после – и на 
нарушенията – защото те пряко се отнасят към типа привързаност на възрастния, както 
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и към репрезентацията на привързаност, която ще се изследва. Тя, от своя страна, ще 
бъде отнесена към заместващата бременност. 

Разстройства на привързаността: 

Етиологията на разстройствата на привързаността се свързава с разстройствата на 
възникването й, т.е. – с отношенията с фигурата на привързаността. Клиничните 
модели на несигурно–амбивалентната/резистентна и на 
дезорганизираната/дезориентирната привързаност, (вкл. граничният клиничен модел на  
несигурно–избягващата привързаност) се свързват с непривързаност; амбивалентна 
привързаност, тревожна привързаност; прекъсната привързаност (по Матанова, 2008). 
По отношение на родителите се обособяват следните етиологични фактори: 
малтретиране и/или неглижиране на детето; липса на обич и несензитивни грижи; 
депресия; тежки или хронични психични разстройства; родителстване в юношеска 
възраст; злоупотреба с психоактивни вещества; история на трудности в 
привързаността; продължителни отсъствия, затвор, хоспитализация, изоставяне и т.н.. 
Етиологичните фактори, свързани с детското функциониране, са: темпераментови 
особености, липса на “пасване” с родителя; преждевременно раждане; нестихващи 
болки или колики; соматични, неврологични или биологични проблеми-неврологична 
увреда; фетален алкохолен синдром, вътреутробна интоксикация и др.; генетични 
фактори-семейна история на умствени нарушения, депресия, агресия, криминално 
поведение, злоупотреба с лекарства и психоактивни вещества и др. Средовите 
етиологични фактори могат да бъдат формулирани като: нисък икономически статус; 
насилие в семейството - жертва и/или свидетел; загуба на стимулираща подкрепа от 
родители и родственици-смърт, изоставяне и др.; множество местения извън дома, 
както и честа смяна на грижещия се; психотравмиращи ситуации - брачни конфликти, 
семейна дезорганизация, хаос, насилие и др. Симптоматика: Децата, които, по една 
или друга причина, не успеят да формират надеждна привързаност, са с висок риск да 
развият: ниска самооценка; поведение на нуждаещ/а се, прилепчив/а и 
псевдонезависим/а; поведение на декомпенсация при стрес; загуба на самоконтрол; 
неспособност за развитие и поддържане на приятелство; сепарация и опозиционно 
настроение към родителите; антисоциално поведение; агресия и насилие; неспособност 
за доверие и интимност; ненадежден, песимистично настроен/а към себе си, 
семейството и обществото; липса на емпатия, състрадание и угризения; поведенчески и 
учебни проблеми. Нарушенията на отношенията „родител-дете” има 4 основни 
компонента: Детето не се успокоява, когато родителят се опитва да го утеши и успокои; 
Родителят става тревожен, гневен, несигурен, започва да губи увереност, че полага 
адекватни грижи; Всеки от двамата в диадата „родител-дете” се отдръпва или започва 
все повече да демонстрира натрапчиво и/или наказващо поведение; Неотзивчивостта 
повишава стреса и тревожността, негативните намеци и сигнали формират у детето 
несигурност. 

Видове разстройства на привързаността: 

Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип: F 94.1: Разстройство, 
което се характеризира с трайни абнормности в структурата на социалните 
взаимоотношения на детето, които са свързани с емоционално нарушение. Синдромът 
се среща вероятно като последица от тежко занемаряване от страна на родителите, 
малтретиране или жестоко отношение. Основен етиологичен фактор е невъзможността 
за изграждане на доверие. Много характерно за реактивното разстройство на 
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привързаността е наличието на “негативен цикъл на привързване” в семейството. (по 
Матанова, 2008).  Диагностичните критерии са: Начало до 5-годишна възраст; 
Противоречиви или амбивалентни социални реакции в различни социални ситуации; 
Емоционални нарушения със загуба на взаимност, затваряне в себе си, агресивни 
реакции и повишена тревожност; Принципно съхранени способности за социално 
взаимодействие. 

Разстройство на привързаност в детството, дезинхибиран тип: F 94.2: Особен модел 
на абнормно социално функциониране, който възниква през първите пет години от 
живота и показва тенденция към персистиране, дори при изразени промени в средата. 
Характеризира се с дифузно, неселективно насочено поведение на привързаност, 
стремеж към привличане вниманието на околните и недиференцирано приятелско 
отношение, зле модулирани взаимоотношения с връстниците. В зависимост от 
обстоятелствата могат да се наблюдават и емоционални и поведенчески нарушения: 
Анестезна психопатия; Синдром на институционализъм. Zeanah, Mammen, Lieberman 
(1993) предлагат критерии за пет вида разстройства на привързаността, описани като 
вид детски поведенчески модели на привързаността: Непривързани; 
Недискриминативни; Инхибирани; Агресивна привързаност; Привързаност с обърнати 
роли.  

Развитие на теория на привързаността: 

Терапевтично приложение на теорията за привързаността се свързва, основно, с 
повторно създаване на цикъл на свързване (доверие), но критиците му се смятат, че 
съществува риск от ретравматизация, както и се съмняват в успеха на въздействието 
при разстройство на привързаността, реактивен тип.  

Критика и съвременни изследвания: Най-ранните критики на теорията идват от 
феминистките движения и се основават на социалното имплицитно допускане за връзка 
между физика и социална (дискриминирана) роля на жената. Съвременните социални 
бихейвиористи гледат на привързаността като на системен феномен, а не като на 
предиспозиция. Приемат привързаността като метафора на отношенията на свързаност 
в затворена система.  

Последователи и теоретици на привързаността: Най-известните имена са: Silvia Bell 
1970), Main and Solomon (1990), Mary Blehar (1974), Mary Main (1973), Carol George, 
Nancy Kaplan и Mary Main (1984, 1985, 1996). Main и Ruth Goldwin (1984), Hesse & Main 
(2006), Main, Hesse & Goldwyn (2008), Alicia Lieberman (1977), Michael Lamb (1977), 
Waters (1978), Main, Caplan & Cassidy (1985), Cassidy (1988), Waters (1978), Grossberg 
(1980), Fiske и Taylor (1991), Robert Marvin (1972, 1977), Sroufe & Waters (1977), Sroufe 
(1983), Milton Kotelchuck (1972), Mark Cummings (1980), Mark Greenberg (Greenberg 
&Marvin, 1979), Bretherton & Waters (1985), Sagi et al., (1985), Philip Shaver & Cindy 
Hazan (1988). 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 Идеята за настоящото изследване възниква, на първо място, в хода на 
практическата консултативна психологическа работа с жени с репродуктивни проблеми 
през последните години, в частност – на нуждаещи се от заместващо майчинство, а 
впоследстиве – и на желаещи да износят заместваща бременност. Тази консултативна 
работа предполага по-детайлно изследване на теорията на привързаността, защото 
привързаността е централен психологически проблем в една процедура по заместващо 
майчинство. Българският социален контекст и по-точно – общественото очакване към 
психологическата общност за адекватна психологическа оценка и подкрепа на 
заместващата майка – също подтикна изследването в тази посока. Разбира се, 
настоящият проект би трябвало да се възприема само като част от картината на бъдеща 
психологическа експертно-оценъчна, консултативна и терапевтична работа с двете 
страни – „даващите” свои ембриони и след раждането - „приемащи” детето генетични 
родители, както и с „приемащата” ембриони заместваща майка, която „дава” детето 
след раждането му. Настоящият труд на този етап предлага единствено модел на оценка 
на заместващата майка. Организацията на изследването се представя чрез описаните 
хипотеза, цели, задачи, контингент и избор на методика. 

 Изследваните лица – желаещи да станат заместващи майки жени - се 
класифицират според скалите за типовете привързаност на Adult Attachment Interview. 
Въз основа на типа привързаност, отразен в записа на Adult Attachment Interview, се 
прави оценка на психологическата пригодност на изследваните лица. Анализът на 
резултатите показва необходимост от изследване и на мотивацията. 

1. Хипотеза: Имайки предвид всичко, което знаем за заместващото майчинство и 
привързаността, предполагаме, че:  

1. Отхвърлящата привързаност при възрастните е подходящ критерий за включване в 
процедура по заместващо майчинство като заместваща майка. Тази теза се базира най-
вече на следните постановки: 

1) За осъществяването на транзакцията на майчинството по Teman), заместващата 
майка, първо, трябва да наруши връзката между плод и „Аз”, както и между 
заместващо тяло и „Аз” – процес на разделяне, след това - да осъществи процес на 
свързване с генетичната майка и накрая - да се отдели от генетичната майка и плода. 
Затова е необходим опит, съдържащ се във формирането на отхвърлящ тип 
привързаност. Тя е най-съотносима към преживяването и преработването на 
преживяването „раздяла”, каквото представлява една заместваща бременност в 
психичен план. 

2) Прекият опит в работа с българска популация реципиенти на генетичен материал, в 
частност – яйцеклетки, формира следното убеждение: поставени пред единствената 
възможност да имат дете чрез не-собствен генетичен материал, те отнемат от изначално 
присъщата психична значимост на генетичната връзка чрез процес на когнитивно 
реконструиране. Очаква се заместващите майки, съзнателно избрали да износят не-
собствено генетично дете, да използват същия механизъм на когнитивно 
реконструиране, но с обратен знак – като придават още по-голяма стойност (от 
изначално съществуващата психична значимост) на генетичната връзка, като по този 
начин подпомагат процесите на раздяла и отделяне. (по van den Akker) Спецификата на 
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отхвърлящата привързаност, мислим, изцяло се съгласува с необходимия за справяне с 
тези процеси психичен опит. 

2. Сигурно-автономната привързаност е вероятно да бъде релевантна на психичния 
опит, с който една заместваща майка трябва да се справи. Тази теза се основава на 
следните допускания: 

1)  Сигурно-автономният модел предполага автономност на избора, съгласуваност 

на опита, адаптивност на когнитивните схеми и по-ефективно справяне с конфликтите. 
(Формирането на отношение на привързаност на заместваща майка спрямо плода 
считаме за (когнитивен и емоционален) „конфликт”.) Считаме, че за заместваща майка 
със сигурно-автономна привързаност генетичната връзка би била значима, а 
липсващата генетична връзка при заместващо майчинство, съответно, би била 
положителен фактор: тя би лишила процедурата от психична тежест такава, каквата би 
съществувала при налична генетична връзка. 

2)  От друга страна обаче, имайки предвид трансгенерационното предаване на  

патерните на привързаност, има вероятност заместващата майка да не се справи с 
процеса на сепариране между „Аз” и плод и да формира надежден тип връзка между 
себе си и плода. Втората причина, която ни разколебава да предположим, че сигурно-
автономната привързаност е ефективна спрямо заместващото майчинство, е тази: 
сигурно-автономната привързаност предполага висока степен на съгласуваност между 
преживелищен опит и когнитивни схеми, което предполага формиране на връзка между 
заместваща бременна и плод, респективно - привързаност между заместваща майка и 
негенетично дете.  

3. Свръхзагрижената привързаност на заместващата майка е категорично неподходящ 
критерий за включване в процедура по заместващо майчинство. Основанията са ясни: 
формиране на свръхзагрижен модел на връзка/привързаност между заместваща майка и 
плод/дете, изначално включващ в себе си сериозна фамилна свръхангажираност и 
психопатологичен риск. Имайки предвид силната корелация между свръхзагрижената 
привързаност и скалите за психопатология на различни инструменти, рискът за 
психичното здраве на заместващата майка, на нейното собствено семейство и 
дете/деца, както и на двойката генетични родители, е сериозен. 

Не на последно място, предполагаме, че оценката по фактора „Тип привързаност 
като критерий за психологическа пригодност за заместваща майка” е възможна само в 
пряка връзка с оценката на факторите „мотивация” и  „специфичен жизнен опит”, които 
влияят и върху общата оценка на психологическата пригодност на изследваните лица. 

2. Цел: Целта на настоящото изследване е да се направи класификация на 

привързаността на желаещи да станат заместващи майки жени, въз основа на която да 
се прогнозира и оцени доколко даден тип привързаност се вписва в психичната 
специфика на заместващото майчинство или в тесен смисъл: да оцени дали определен 
тип привързаност е подходящ за износване на бременност с негенетично дете и 
респективно – поддържане на контакт с него, с оглед възможността за възникване на 
специфична връзка/привързаност, която би била рискова за психичното здраве на 
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заместващата майка и изхода на процедурата по заместващо майчинство. Затова 
конкретизираме две основни цели: 

1. Определяне на типа привързаност чрез класификация. 

За целите на класификацията на привързаността се използва въпросник и скали за 
класификация, прилежащи към полу-клиничния инструмент за изследване на 
привързаността при възрастните Adult Attachment Interview. 

Въпросникът на Adult Attachment Interview се прилага като полу-структурирано 
интервю. Използва се само и единствено свободно достъпната за научната общност 
част от инструментариума, което е в съответствие със същността на изследването: 
прилагане на съдържателно-ориентиран анализ към първоначалната класификация на 
привързаността и към оценката на пригодността (на типа привързаност към 
процедурата), впоследствие.; 

2. Оценка на нейната пригодност за процедурата „заместващо майчинство”.  

За целите на оценката на пригодността на даден тип привързаност към процедурата 
„заместващо майчинство” се използва съдържателно-ориентиран анализ на резултатите 
(типовете привързаност) от изследването с Adult Attachment Interview, целият понятиен 
апарат на теорията на привързаността и данните от изследванията и наблюденията 
върху гестационното сурогатство, включително – в България.; 

3. Доказване на необходимостта от изследване на мотивацията като фактор в 
оценката на психологическата пригодност. 

Оценката на типа привързаност, следователно, има функцията на опосредстващо 
изследване, защото тази оценка бива използвана за оценка на психологическата 
пригодност. Оценката на привързаността изисква познаване и на психичното явление, 
която изследваме, и на психичната специфика на ситуацията, към която го отнасяме 
(процедура по заместващо майчинство), и на метода, с който изследваме 
привързаността. Ето защо подробно анализираме и трите в хода на работата. 
Едновременно с изследването на типа привързаност като главен фактор в общата 
оценка на психологическата пригодност, ние изследваме и доколко адекватен е тук 
предложеният метод към общата оценка на психологическа пригодност. Тоест – ние 
оценяваме не само психичния феномен „привързаност”, но и приложимостта на метода, 
чрез който го оценяваме, спрямо (психичните) изисквания на процедурата по 
заместващо майчинство. Затова казваме, че привързаността при заместващо 
майчинство се изследва като конструкт, едновременно с това - като стандарт за оценка 
на психологическа пригодност. Привързаността, освен това, се оказва и прогностичен 
фактор по отношение на мотивацията, с която изследваните лица встъпват в 
процедурата. 

3. Задачи: За изпълнение на целите на изследването, поставяме следните задачи: 

1. Преки наблюдения върху жени, заявили желание да участват в процедура по 
заместващо майчинство като заместващи майки, както и жени, имащи медицински 
показания и нуждаещи се от процедурата, за да имат деца, в периода 2010 – 2013 г.; 
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2.Теоретични проучвания върху медицинската процедура „сурогатство”/социалния и 
юридически акт „заместващо майчинство” в периода 2011 – 2013 г.; 

3. Избор на методика за оценка на привързаността. Изследване на методологични 
проблеми – 2011 г.; 

4. Провеждане на интервюта на пет изследвани лица за изследване на типа 
привързаност чрез въпросника на Adult Attachment Interview в периода 10/2012 г. – 
01/2013 г.; 

5. Провеждане на интервюта за проучване на мотивацията при петте изследвани с 
въпросника на Adult Attachment Interview лица в периода 02/2013 – 04/2013 г. 

6. Теоретична оценка на пригодността на типа привързаност спрямо процедурата 
„заместващо майчинство” в периода 02/2013 – 06/2013 г.; 

Четвърти и шести етап от настоящото изследване са пряко свързани с 
провеждането на изследването с Adult Attachment Interview, а останалите – с хипотезата 
и целите на изследването, включващи и анализ на резултатите от изследването. 

4. Контингент: Изследвани са пет лица, заявили желание да износят заместваща 
бременност, на два етапа:  

1)  Провеждане на интервюта за изследване на типа привързаност чрез въпросника 
на Adult Attachment Interview при пет лица в периода 10/2012 г. – 01/2013 г.; 

2)  Провеждане на интервюта за проучване на мотивацията при пет изследвани с 
Adult Attachment Interview лица в периода 02/2013 – 04/2013 г. 

Интерпретацията на записите на Adult Attachment Interview се вмества в общ 
жизнен контекст - социално-биографични данни и изследване на мотивацията за 
встъпване в процедура по заместващо майчинство. Данните от интервюто, изследващо 
социалния контекст и мотивацията са структурирани по следния начин:  

1. Общи биографични данни. Данните са необходими с оглед на: 1)  Изискването на 
Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето със сигнатура № 154-
01-88/29.07.2011 г., приет на първо четене на 26 октомври 2011 г., заместващата майка 
да има поне едно живородено дете.; 2) Оценка на репродуктивната история като фактор 
за стабилна мотивация. 

2. Мотивация за встъпване в процедура по заместващо майчинство. Тази оценка е 
необходима във връзка с: 1) планираната алтруистичната форма на заместващото 
майчинство; 2) с общата оценката на психологическата пригодност. 

5. Избор на методика: 

Изследвания върху привързаността при възрастни: Тук са описани 
основните процедури, определящи видовете, нарушенията и историята на 
привързаността, както и психометрични изследванията върху валидността, 
надеждността и интерференциите между различните видове изследвания на различните 
патерни привързаност. Обзорът на инструментите цели оценка на корелациите между 
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Adult Attachment Interview и други инструменти. Подобен сравнителен преглед 
обосновава избора на методика за целите на настоящото изследване и се прилага в 
интерпретацията на записите на изследваните с AAI лица. За ползването на скалите на 
типовете привързаност на AAI e необходимо детайлно познаване на класификациите на 
привързаности при възрастни. Bartholomew (Bartholomew, 1990); Bartholomew & 
Horowitz, 1991), например, разграничава „избягваща привързаност”, („fearful“ по Hazan 
и Shaver), превеждана като „отхвърляща”, от „отхвърляща привързаност”, (dismissing) 
по AAI, превеждана също като “отхвърляща”, както и разполага различните 
характеристики на типовете привързаност в термините на позитивен/негативен модел 
на „Аз”/другите.  

Привързаността при възрастни, най-общо, се изследва с инструментите Adult 
Attachment Interview, Attachment Projective Picture System и самооценъчни въпросници. 
Стиловете привързаност при възрастни са много подобни на стиловете привързаност 
при деца. Повечето изследвания говорят за съответствие между развитие на определен 
патерн на привързаност в детството, като генезис, в релевантен патерн като възрастен, 
отразяваща начина на партниране и изграждане на взаимоотношения. Наблюдава се 
презумпция за не просто налична връзка между привързаността на човек като дете и 
като възрастен, а за континуитет на дименсията „привързаност”.  

Adult Attachment Interview, Attachment Projective Picture System и 
самооценъчните въпросници са създадени, изхождайки от различни идеи. Като цяло, и 
двата вида инструменти са базово свързани, но практически – те са умерено свързани. 
Самооценъчните въпросници са с конструкт-валидност, основана на изследвания върху 
романтичните отношения, а AAI – с конструкт-валидност, основана на прогноза за 
поведението на детето на изследваното лице в т. нар. „Непозната ситуация” на 
Ейнсуърт. Друга основна разлика между двете линии на изследване – на 
привързаността „родител-дете” и на привързаността в романтичните отношения, е в 
различния дисциплинарен произход на двете парадигми. Първата, към която 
принадлежи и AAI, е психодинамична, включваща в себе си клиничния и развитийния 
подход (Bretherton, Cassidy, Crittenden, Kobak, Main, Waters). Втората парадигма (Hazan 
и Shaver) е тази на социалната и личностовата психология в норма, мислеща в 
термините на социалните интеракции. Неслучайно обаче отделяме внимание и на 
зрялата партньорска привързаност, като косвен корелат на ранната родителска такава. 
AAI и самооценъчните въпросници спадат към една и съща изследователска линия, 
занимаваща се с персоналните различия. 

Adult Attachment Projective Picture System (AAP) e разработен от К. Джордж и М. 
Уест през 1999. AAPS класифицира същите групи като AAI. За разлика от AAI, AAPS 
кодира защитни (отбранителни) модели на привързаност, синхронност на 
привързаността и лични оперативни модели. 

 Самооценъчните въпросници се свързват с имената на Hazan и Shaver, които 
създават и първият въпросник, изследващ привързаността при възрастни. Идеята на 
въпросника е била да класифицира възрастните в трите патерна, идентифицирани от 
Ейнсуърт. Въпросникът се състои от три сета твърдения, отнасящи се, съответно до 
трите стила привързаност. Огромният принос на Hazan и Shaver (1987), (1994) се състои 
в доказването на тезата, че любовните/романтични взаимоотношения всъщност са част 
от поведенческата система на привързаността. Hazan and Shaver откриват, че 
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разпределението на патерните е същото като при децата: 56% от ИЛ се описват като 
сигурни, 24% – като избягващи и 20% като тревожно-амбивалентни.  

Традицията на въпросниците, изследващи привързаността, има конкретен 
практически принос в лицето на Bartholomew & Horowitz (1991), идентифициращи 
сигурен, тревожен, отхвърлящ и избягващ стил на привързаност. The Relationships 
Questionnaire (RQ) оценява привързаността чрез самоотчет, базиран на 
четирикатегориалния модел на Bartholomew (1990). „Bartholomew & Horowitz запазват 
класификациите сигурен и тревожен стил и разделят избягващата категория на 
(страхливо) избягващ и на отхвърлящ стил. Четиридименсионалната класификация се 
базира на позитивни/негативни нагласи към другите и респективно – към себе си. 
Четирите стила по Bartholomew & Horowitzs са: сигурна, избягваща, тревожна, 
отхвърляща. Следните три от тези четири патерна – сигурния, избягващия (превеждан 
като „отхвърлящ” на български език) и тревожния - кореспондират с патерните на AAI 
– сигурно-автономен, отхвърлящ и свръхзагрижен, а следните три от тях – сигурния, 
тревожния, отхвърлящия - са свързани с класификацията на Hazan & Shaver – сигурна, 
тревожно-амбивалентна и избягваща. Неразрешената привързаност (по AAI) няма 
корелат във въпросите за самоотчета, както и отговорите от типа на „Не мога да 
преценя.” в AAI нямат аналог във въпросниците.  

Други известни въпросници са Experiences in Close Relationships (ECR) на 
Brennan, Clark & Shaver (1998) и Experiences in Close Relationships Revised (ECR-R) на 
Fraley, Waller & Brennan (2000). ECR има две подскали: Избягване (Attachment 
avoidance) (или дискомфорт от близостта и зависимостта от другите) и Тревожност 
(Attachment anxiety) (или страх от отхвърляне и изоставяне). Brennan и колеги извличат 
четири стила на базата на двете дименсии и класифицират четири стила на 
привързаност: Сигурен, Тревожен, Избягващ, Отхвърлящ според нивата на избягване и 
тревожност. 

Методологични проблеми в изследванията на привързаността при 
възрастни: 

Континуитет на привързаността: Възниква въпросът до каква степен моделите на 
привързаност са стабилни във времето или поне – съществуват ли стабилни модели на 
трансформация в модели на привързаност при възрастни. Този въпрос е основополагащ 
за цялостната линия на това изследване, базиращо се на тезата, че привързаността е 
репрезентируема и прогнозируема, в съчетание с анализ на специфичната мотивация. 
Според Waters (1978) патерните са стабилни дотолкова, доколкото семейната среда е 
стабилна във времето. Main & Cassidy (1988) потвърждават. Лонгютидните 
изследвания, отнасящи се до детството, в общи линии, говорят за устойчивост на 
моделите. Според Fiske and Taylor (1991) това се дължи, от една страна, на 
несъзнавания характер на привързаността, от друга – на асимилация на средовите 
фактори от наличните вътрешни оперативни схеми. Според Crossberg (1980) моделите, 
все пак, са пластични, за да осигуряват адаптивност.  

Затова тук се изследва устойчивостта на семейната среда на изследваните лица. 
Отговорът на въпроса дали личният патерн на привързаност при зрелия човек е зависим 
от качествата на връзката му с фигурата на привързаността в детството се търси чрез  
AAI. Fraley (2002) доказва по емпиричен начин (чрез изследване на корелациите между 
патерните на привързаност с фигурата на привързаността и на стабилността на 
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патерните във времето) тезата, че качеството на връзката „майка-дете” влияе на 
взаимоотношенията със собственото дете и околните (т.е. – на привързаността при 
възрастни) или в по-широк план: че ранният опит влияе на зрелия. Според Fraley & 
Shaver (2000) връзката между привързаност „родител–дете” и привързаност при близки 
взаимоотношения при възрастния, е умерена. 

Конвергентност на привързаността в перспективата на Adult Attachment 
Interview: За да се оцени изследването на привързаността чрез Adult Attachment 
Interview качествено, се оценява, като цяло:  

1) Релацията между преживяванията с фигурите на привързаността в детството и 
типа/статуса на привързаност като възрастен, както и предаването на патерните на 
привързаност в поколенията, при което те се трансформират и интегрират с актуалния 
опит. (Такъв тип предаване за удобство наричаме „интегративната трансмисия” на 
патерните на привързаност.): Основната идея, пронизващи всички изследвания на 
привързаността е, че първоначално развитите в отношенията с родителите модели на 
привързаност, са прототип на качеството на по-късните социални отношения. Тезата се 
изследва чрез обективна, независима оценка на отношенията с родителите в миналото; 
на настоящите оценки на ИЛ относно миналото и преживяванията в семейството; 
лонгитюдни изследвания на моделите на привързаността от детството до и през 
зрелостта. Adult Attachment Interview се отнася и до трите типа изследвания. Когато 
данните от интервюто са консистентни (скалите на AAI сочат негативен ранен опит 
едновременно с негативни отношения в момента, или обратното), то ИЛ получават по-
висок рейтинг за кохерентност на записа. Записите, разкриващи промяна на 
отношенията с родителите (обикновено от негативни – в миналото – към позитивни 
понастоящем), се характеризират с ниски нива на кохерентност на записа, 
предполагайки липса на интеграция между минал и настоящ преживелищен опит. 
(Pearson, Cowan, Cowan, & Cohn, 1993). Други известни изследвания са тези на Crowell, 
Treboux, & Waters (1993) и de Haas, Bakersman-Kranenburg & van Ijzendoorn (1994), 
Berkeley Guidance Study (1954), Beckwith, Cohen, & Hamilton (1999). 

2) Връзката между привързаността при възрастния, (основана на ранна привързнаост) и 
статуса на привързаността в междуличностните отношения: Именно въпросът за 
привързаността при възрастни от гледна точка на AAI е сигнификативен по отношение 
на средата и мотивацията, в която би протекла една гестационна сурогатна бременност. 
Мейн (2000) казва следното: „Тъй като детето може да е сигурно или несигурно по 
отношение на определен човек, с когото то е наблюдавано (то може да е със сигурна 
привързаност по отношение на майката и избягваща по отношение на бащата), 
сигурната привързаност в зряла възраст не се идентифицита с по отношение на никакво 
взаимоотношение/връзка. Ние не оценяваме привързаността на възрастния, 
интервюиран по отношение на фигура на привързаността от миналото или настоящето 
и затова не бива да наричаме говорителя „сигурно привързан.” Интервюто на ИЛ, който 
няма живи членове на семейството или който наскоро е преживял тежък развод – 
накратко, човек, който понастояшем е без сигурна привързаност към определена жива 
фигура – без колебание може да бъде класифициран като „сигурно-автономен”. Това, 
което ние разгадаваме, са индивидуалните различия в нагласите по отношение на 
цялостната история на привързаността, съдържаща се и манифестирана в контекста на 
интервюто. Правейки заключения за индивидуалните различия въз основа на записа, те 
могат да индикират дали осъзнатостта по отношение на привързаността като цяло, като 
част от личната история, е реалистично интегрирана.” 
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3) Ролята на репрезентациите на привързаност в базовите нагласи, поведения, чувства 
по две основни линии: родителство и романтични отношения: Adult Attachment 
Interview е единственият инструмент за изследване едновременно на: 1) 
трансгенерационно предаване (трансмисия) на модел на привързаност, 2) модел на 
привързаност при детето на ИЛ, 3) привързаност на ИЛ към фигура на привързаността 
в детството. Чрез тези три обекта се формира общата оценка (класификация) на 
привързаността при възрастните – това е най-простото обяснение на идеята на Мейн, че 
AAI отразява репрезентация на привързаност. Корелацията на стилове привързаност в 
поколенията според Adult Attachment Interview в поколенията със стиловете на 
привързаност, дефинирани в „Непозната ситуация” на Ейнсуърт, кореспондират 
приблизително около 80%. Benoit & Parker (1994) също доказват висока съгласуваност 
между класификацията на моделите на AAI при баби и майки. Висока корелация 
отчитат и Posada et al. (1995), Sagi et al. (1994), Ward & Carlson (1995)  (корелация 
между детска и пренатална привързаност), Grossman et al. (1988), Zeanah et al., (1993). 
Без да се омаловажава влиянието на социалните фактори, разбира се, изходна в 
изследването теза е, че типът привързаност при майката има отражение върху типа 
привързаност при детето и че той е сравнително устойчив. Основавайки се на това и на 
естеството на гестационното сурогатство, се предполага доколко той ще остане такъв 
по време на заместваща бременност и най-вече – с какви последствия за заместващата 
бременна.  

6. Методика на изследване: Според поставените основни цели на изследване, се 
използват следните методи: 

1. За целите на класификацията на привързаността се използва въпросник  

и скали за класификация, прилежащи към полу-клиничния инструмент за изследване на 
привързаността при възрастните Adult Attachment Interview.  

Въпросникът на Adult Attachment Interview се прилага като полу-структурирано 
интервю. Използва се само и единствено свободно достъпната за научната общност 
част от инструментариума, което е в съответствие със същността на изследването: 
прилагане на съдържателно-ориентиран анализ към първоначалната класификация на 
привързаността и към оценката на пригодността (на типа привързаност към 
процедурата), впоследствие.  

2. За целите на оценката на пригодността на даден тип привързаност към  

процедурата „заместващо майчинство” се използва съдържателно-ориентиран анализ 
на резултатите (типовете привързаност) от изследването с Adult Attachment Interview, 
целият понятиен апарат на теорията на привързаността и данните от изследванията и 
наблюденията върху гестационното сурогатство, включително – в България. 

Adult Attachment Interview и заместващо майчинство: Аdult Аttachment 
Interview e разработен от Керъл Джордж, Нанси Каплан и Мери Мейн през 80-те 
години на XX век в Калифорнийския Университет, Бъркли. Първата му версия е от 
1984 г. През 1985 и 1996 г. авторите го ревизират. Представлява квази-клинично, полу-
структурирано интервю, чието провеждане отнема около час, състои се от около 20 
въпроса. Прилежащият към протокола инструмент за дискурсен анализ – първоначално 
създаден от Main&Goldwyn (1984) - търпи промени и модификации през годините, като 
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финалната версия е плод на сътрудничеството на Мейн най-вече с Goldwyn и Hesse 
(2003), (2008). Статията „Studying Difference in Language Usage in Recounting 
Attachment History: an Introduction to the AAI” в сборника „Clinical Applications of the 
Adult Attachment Interview” (Main, M., Hesse, E. & Goldwyn, R. (2008) представлява и 
най-детайлното описание на системата за рейтинг и класификация. Описание на 
изследването има в глава 25 "The Adult Attachment Interview: Historical and Current 
Perspectives" на E. Hesse (2008) в сборника „Handbook of Attachment Theory, Research 
and Clinical Applications” (2 издание) под редакцията на J. Cassidy and P. R. Shaver.  

Основанта идея на AAI е да изследва репрезентации на привързаността чрез 
изследване на настоящия смисъл, който личността придава на миналия си опит. 

Методиката се прилага в нестандартизиран вид, защото: 1) Българската 
популация бъдещи заместващи майки е представителна извадка на цялата българската 
популация майки що се отнася до обекта на изследване – привързаността; 2) 
Българската популация бъдещи заместващи майки не се различава от световната що се 
отнася до спецификата и некомерсиалния характер на гестационното сурогатство. 

Изборът на AAI се основава и на следните специфични причини: 1) Според 
хипотезата на изследването методиката се използва като опосредстващ инструмент - 
изследване на психологическа пригодност чрез оценка на привързаността; 2) 
Едновременно с това се изследва приложимостта на инструмента за целите на обща 
психологическа пригодност. 

За осъществяването на анализите/интерпретациите се използват свободно 
достъпните скали за класификация и модели на дискурсна интерпретация на записи от 
интервюта. Тези модели са ориентирани към оценка на кохерентността на дискурса на 
ИЛ.  

В тази тема се разяснява каква е стойността на дискурсните анализи на записите 
по AAI от гледна точка на тяхната приложимост към оценка на психологическата 
пригодност на бъдещи заместващи майки. Обосновава се изборът на нестандартизиран 
анализ на дискурса чрез следните тези: 1) Beijersbergen, & Van Ijzendoorn (2006) 
определят кохерентността като централен във всички интервюта конструкт. Оценката 
на кохерентността на един запис е много повече от прилагането на Принципите на 
Грайс спрямо него. От значение е цялостното познаване на теорията на привързаността. 
Авторите определят анализа на кохерентността като комплекс от езикови и 
психологически (в областта на привързаността) знания. Затова репрезентацията на 
привързаност, която се открива в записите на тук изследваните лица зависи в най-
голяма степен от познаването на теорията на привързаността. 2) Спецификата на 
конструкта „привързаност”, отнесен към заместваща бременност (при гестационното 
сурогатство). Нестандартизираният анализ на интервюто се вписва в перспективата на 
специфичната жизнена биография, която би трябвало да е основа на цялостната оценка 
на психологическата пригодност на бъдещи заместващи бременни.  

Оценката на привързаността се базира на: 1) описанието на ИЛ на 
преживяванията в детството; 2) използвания в интервюто език; 3) способността да се 
прилага интегриран, реалистичен подход към преживяванията и техния смисъл. 
Оценката представлява, също така, знание за: менталните репрезентации на 
преживелищния опит на привързаността, формирана най-вече в детството; влиянието 
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на този опит така, както се схваща от личността (ИЛ); актуалния модел на връзката 
„родител-дете”. Представлява и надежден предиктивен източник относно типа 
привързаност на детето на ИЛ. Чрез AAI Джордж, Каплан и Мейн потвърждават, че 
родителските кодове действително корелират с независимата класификация на детските 
патерни. Изследванията на Мейн показват относително развит метакогнитивен 
мониторинг при сигурните деца, трудности при оценка на ранните спомени при 
несигурните деца и неспособност да се разбере индивидуалността на мисленето при 
шест-годишни, класифицирани като несигурно-амбивалентни. Тази връзка е доказвана 
многократно. (van IJzendoom, 1995) След откриването и изследването на 
дезорганизирания тип привързаност при децата от Main & Solomon (1986); (1990), Main 
& Hesse (1990) свързват дезорганизирания патерн с „неразрешен тип привързаност”, 
характеризиращ се с (неразрешени) загуби и травми в миналия опит. В термините на 
Adult Attachment Interwiew сигурната родителска привързаност, предиктивна спрямо 
детето, се определя чрез дискурса на записа. През 1996 Hesse определя сигурната 
нагласа към привързаността („secure state of mind with respect to attachment”) чрез 
способността на ИЛ да отговаря на въпросите за спомени, свързани с привързаността, 
като едновременно с това изгражда кохерентен, кооперативен дискурс. 

Типология на патерните според Adult Attachment Interview: Описанието на 
патерните на привързаност тук е описание на характерния за дадения тип привързаност 
дискурс на говорене. Изяснява се, че категориите при родители съответстват на 
категориите на привързаност при деца. Това служи на тезата, че репрезентацията на 
привързаност, която е не-обектно ориентирана, защото е репрезентация, се основава на 
обектно-ориентирани привързаности с конкретни фигури на привързаността. Това 
обосновава настоящия модел на интерпретация на записи, основан на анализи на 
конкретни привързаности с фигури. Първоначално се характеризира всеки един патерн, 
а след това се обвързва със съответния детски патерн (по Мейн). 

Автономен тип привързаност като възрастен (Автономна привързаност): 
Изследваните лица оценяват отношенията, основани на привързаност, като влияещи на 
развитието по балансиран начин. Дискурсът е кохерентен, вътрешно консистентен и не 
използва защити. Не нарушава никой от Принципите на Грайс. „Двете най-значими 
характеристики на записи на родители със сигурни деца са 1) ясно зачитане на 
фигурите на привързаността и опита, свързан с тях, заедно с 2) очевидна обективност в 
описанията и оценките на определени взаимоотношения.... И накрая: тези родители 
демонстрират повече от другите това, което бях нарекла „метакогнитивен мониторинг” 
(Main, 1991) Отворена, гъвкава, емоционална експресия. Изследваните лица са 
способни да говорят както за положителните, така и за отрицателните емоционални 
преживявания по време на интервюто. 

Отхвърлящ тип привързаност като възрастен (Отхвърляща привързаност): 
Демонстрират празнини в спомените. Минимизират негативните аспекти и отричат 
личното влияние на взаимоотношенията в живота си. Обезценяват ранните връзки и 
привързаност. Позитивните описания са често противоречиви и неподкрепени с 
конкретни доказателства/примери. Изпитват трудности да си спомнят определени 
събития. Често идеализират миналото. Често дават данни за ранна история на 
отхвърляне, раздяла, изоставяне. Дискурсът е защитен. Систематично подтискат 
чувствата си, маскират отрицателните чувства. Предполага се това да е защитно 
поведение вследствие на скрито напрежение по време на интервюто. Систематично 
изключват важна информация, свързана с привързаността. Описват детството като 
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съвършено нормално или формално позитивно. „Описваме родителите на избягващи 
деца като отхвърлящи ефектите на опита, свързан с привързаност....” (Main, 1991)  

Свръхзагрижен тип привързаност като възрастен: Изследваните лица са 
връхангажирани със своите родители. Изпитват гняв, демонстрират амбивалентни 
репрезентации на миналото. Смущават се и са объркани по отношение на миналия си 
опит и настоящите им отношения с партньори са под знака на гняв или пасивност. 
Некохерентен дискурс. Чувстват се твърде емоционално зависими от другите. 
Преекспонират чувствата си. Понастоящем демонстрират по-голяма отрицателна 
емоционална реактивност, отколкото са имали в действителност. Показват силен фокус 
върху отношенията на привързаност и преживелищен опит. По време на процеса на 
преработка на информацията се фокусират върху отрицателните чувства. „Един от 
начините да опишем резистентните/амбивалентните деца в „Непознатата ситуация”, е 
да ги характеризираме чрез ангажираността на родителя по време на интервюто. 
Подобно на тях, а и по ирония, родителите на тези деца изглеждат твърде загрижени за 
ранните и/или настоящите отношения с техните собствени родители, за да могат да ги 
опишат ясно и да ги оценят...” (Мейн, 1991) 

Неразрешен/Дезорганизиран тип привързаност като възрастен (Дезорганизирана 
привързаност): Травматичен опит вследствие на неразрешена загуба или насилие в 
миналото. В класификация на AAI този тип привързаност при възрастните не фигурира, 
но се отнася към несигурните патерни на привързаност – отхвърлящ и свръхзагрижен. 
Макар и съществуваща извън класификацията на AAI, дезорганизираният тип 
привързаност, се добавя като характерна черта на детския преживелищен опит и по 
този начин се имплементира в терминологичния апарат на класификационната система 
на AAI. (Bakermans-Kranenburg & van Ijzendoorn, 2009) 

Отговори от типа „Не мога да преценя” трябва да се вземат предвид тогава, 
когато скалите, отчитащи дименсии, са трудно-съчетаеми, като, например: силна 
идеализация на единия от родителите и силен гняв към другия. Подобни интервюта се 
класифицират като репрезентиращи висока некохерентност и несигурност, т.е. – 
ненадеждна привързаност.  

Скали за анализ на видове привързаност: Съществуват два основни подхода в 
цялостния анализ на AAI, които, в синтез, правят възможна дискурсната интерпретация 
на записите. Първият от тях е основан на вниманието, което изследваното лице отдава 
на определени моменти от личната си история. Базира се на изследванията на Мейн, 
отнасящи се до устойчивостта, противопоставена на неустойчивостта на вниманието по 
време на интервюто (Main, 2000). Това е типичен съдържателно-ориентиран подход. 
Вторият се съсредоточва върху езиковите (разговорни или още - дискурсни) 
механизми. Техният анализ възниква от наблюденията на Мейн върху трудовете на 
лингвистичния философ Х. Пол Грайс (H. P. Grice, 1975, 1989). Тези механизми са 
представени и в основните скали за репрезентации на привързаност. Езиковите 
механизми, използвани като критерии за класифициране по скали, (описани в 
историята на лонгитюдното изследване Bay Area от Main, Hesse & Kaplan (2005) са 
централни за този начин на интерпретация. 

Възможно е и изследване на количеството (броя на думите) - като индикатор за 
регулация на свързаните с привързаността емоции (Borelli, 2012), емоционалната 
наситеност на думите. (Сигурната привързаност, например, се изразява чрез по-
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емоционално наситени думи, в частност – с негативно значение.) Съществуват и два 
допълнителни подхода за интерперация на AAI, освен представения през 1999 от Hesse, 
не толкова полулярни. При първия от тях Hesse предлага разделение на трите категории 
на 12 субпатерна. Това разделение е в съответствие с разделението на Ейнсуърт на 
класификацията на трите модела от „Непозната ситуация” на 9 подкатегории. Вторият 
включва 9-точкова рейтинг скала, оценяваща настоящата нагласа на изследваното лице 
към привързаността („state of mind with respect to attachment"), като акцентът е върху 
дискурса.  

 В дисертационния труд интерпретацията на един запис от интервю се състои в 
съдържателен анализ на специфичния жизнен опит, в дискурсен анализ и в сравнение 
между данните на записа и критериите на всяка една скала, т.е. – в изследване как 
даден наративен конструкт корелира с определена характеристика на даден модел на 
привързаност. 

Изложение на скалите, по които се оценява даден запис: 

1) Скала за сигурна, автономна привързаност на възрастния: 

Съгласуваност на записа: За да се оцени най-високо, (за да получи най-висок 
резултат/рейтинг в стандартните версии), говорещият представя стабилен и развиващ 
се поток от идеи относно привързаността. Има несъществени нарушения на 
Принципите на Грайс за качество, количество, приложимост (целесъобразност) и 
начин. Това е нормално и допустимо за тази скала. 

Метакогнитивно проследяване: ИЛ допуска субективизма и когнитивните 
изкривявания. В основата на метакогнитивното оценяване е: активното разпознаване на 
явлението; разминаване в гледните точки (representational diversity); промяна на 
гледната точка към една и съща представа за събитието.  

2) Скала за отхвърлящ тип привързаност на възрастния: 

Идеализация на първичната фигура на привързаност от говорещия: Тази скала 
оценява разминаванията между имплицитно и експлицитно заложени данни. Оценява 
несъответствието/противоречието между общите възгледи за родителя, демонстрирано 
в речта на интервюирания на абстрактно и/или семантично равнище и подразбиранията 
на четящия за вероятното поведение на родителя. Когато явно има пълна липса на 
единство между преценката на интерпретатора за вероятните преживявания на ИЛ 
относно първичната фигура на привързаността и положителните, към високо 
положителни, генерализирани или силно семантично наситени с абстрактни и 
генерализации описания на говорещия, записът би следвало да се оцени най-високо по 
тази скала. Въпреки изведените преживявания/опит в общия случай, когато става дума 
за крайно отхвърляне или дори насилие, портретът на родителя си остава 
последователно/трайно позитивен и могат да бъдат предложени неоснователни фрази 
за родителя, напр. „чудесен” и „отличен”.  

Настояване за трайна липса на памет относно детството: Скалата оценява 
устойчивостта спрямо невъзможното връщане на спомени от детството, особено ако 
тази настойчивост се използва, за да блокира допълнителни въпроси или разсъждения. 
Базира се на директните препратки на ИЛ за липса на памет „Не си спомням”. Високо 
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се оценяват по тази скала ИЛ, чиито отговори на множество въпроси от интервюто са: 
„Не помня”/„Не мога да си спомня.”, особено когато са отговор на въпроси, които са 
повторени или остават без допълнителни обяснения, т.е. – са трайно недоразвити. 
Значително по-ниска е оценката, когато говорещият започва с отговор за липса на 
памет, а после активно и успешно успява да изживее отново това, което се е случило / 
да възстанови спомен във връзка с това, което е бил помолен да опише. 

Активни унизителни отхвърляния на свързаните с привързаността преживявания 
и отношения: Скалата изследва и оценява презрителни отвърляния на 
взаимоотношения и преживявания или техния смисъл, като ИЛ създава впечатление, че 
вниманието към свързаните с привързаността взаимоотношения (загуба на родител от 
страна на приятел, например) или отношения, свързани със семейството, като цяло, са 
глупави, смешни или не си заслужава да им се отделя време по самоуверен и дързък 
начин. Следва да оценяваме ИЛ високо по тази скала тогава, когато той/тя не полага 
усилие да евфемизира или софистицира своето нехаресване на дадена личност или тема 
по категоричен начин. Трайно поддържа очевидното намерение да дисквалифицира 
дадена личност или тема, използва кратки изречения или темата бързо се отхвърля. 
Средно ниска е оценката по тази скала за проява на т. нар. „черно чувство за хумор”. 
ИЛ, които са получили високи оценки по тази скала, се отнасят към относително 
рядката субкатегория на AAI, при която фигурата на привързаността е по-скоро 
принизявана, отколкото идеализирана. 

3) Скала за свръхзагрижен тип фигура на привързаност на възрастния: 

Подразбиращ се гняв, изразен към първичната фигура на привързаността: Тук 
следва много прецизно и внимателно да се проследи формата на дискурса/разговора, в 
която се изразява или се загатва гневът към определена фигура на привързаността. От 
нея зависи оценката по тази скала. Директни описания на гневни епизоди, включващи 
минало поведение или директни описания на текущи чувства на гняв нямат стойност по 
тази скала. Но се оценява високо реч, която включва примери на вмъкнати прости 
граматически изречения в състава на сложното, оставящи впечатление за вплетеност, 
които описват ситуации, включващи обиждащия или малтретиращия родител като 
действащо лице. Конкретни характеристики на дискурса, оценяван високо по тази 
скала, са: изкусни опити да се привлече одобрението на интервюиращия; подробни 
обсъждания на неразрешени и изненадващо дребни/незначителни скорошни обиди от 
страна на родителите; екстензивна употреба на психологичен жаргон; гневни 
обръщения към родителя, все едно, че родителят/те присъства/т в момента; внезапни 
гневни изблици чрез неотбелязани като цитати родителски изказвания. 

Пасивност или неяснота на диалога: Висока стойност по тази скала се формира, 
когато в процеса на записа, интервюираният/та изглежда неспособен да намери думи, 
прекратява срещата или се фокусира върху една тема. ИЛ може, например, постоянно 
да повтаря неясни изрази или даже безсмислени думи; да добавя неясен завършек на 
вече завършени изречения; да проявява интерес към съвсем неуместни теми; да изпада 
в объркване на личните местоимения от 1 л., ед. и мн. ч. и тези за родителя/ите в 3 л., 
ед. и мн. ч.; въпреки че е потънал/а в ранни детски състояния и спомени 
(преживявания), ИЛ може непреднамерено, без да цитира себе си в миналото, да 
използва егоцентрично-аутистично подобна реч.  
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Според Hesse (1996); (1999) някои записи са некласифицируеми, тъй като 
говорителят преминава от отхвърлящи към свръхзагрижени патерни на говорене, 
например. Въпреки, че малък процент от подобни интервюта се среща в нерисковите 
групи, тези некласифицируеми ИЛ (Unclassifiable или Cannot Classify/CC speakers) 
присъстват в много по-голяма степен в психиатричните или криминогенни популации. 
Представлява клиничен интерес фактът, че изследванията на автентични истории на 
некласифицируеми по AAI майки разкриват смесица от разнообразни стратегии на 
грижа, бидейки променливо тревожни, свръхпротективни и поставящи в риск децата 
си. 

Дискурс на записа: Adult Attachment Interview е структуриран така, че да 
открива неконсистентността на дискурса и наративните стилове на ИЛ. Боулби 
привлича вниманието към начините, по които информацията се съхранява в 
епизодичната памет. (Под „епизодична памет” тук, конкретно, се има предвид и т. нар. 
„flashback'” - термин, означаващ неочакваната поява (проблясък за) на сцена от 
сюжетна линия, принадлежаща на миналото. Атрибут на автобиографичната памет, 
част от системата на епизодична памет, чието време за съхраняване може да бъде 
неограничено и съдържа най-вече автобиографични събития, цялостни ситуации и 
разкази.). Всяко запаметено събитие/епизод има своето определено място в личната 
жизнена история. Обратно на нея, семантичната памет, съдържаща и имплицитно 
знание, се състои от генерализирана информация за света и собствения идентитет (във 
връзка със значимите други). Подобно обобщено знание е кодирано във вътрешните 
оперативни модели и опосредства мисленето/когнитивните схеми, чувствата и 
поведенията на личността по пределно несъзнателен и затова - процедурен начин. 
Имплицитно кодираната информация може да варира изключително много спрямо 
информацията, съхранявана като експлицитни скриптове. От това произтича 
когнитивен и емоционален конфликт, проявяващ се като неконсистентност между 
обобщенията/изводите, които личността има за своите родители и информацията, която 
е експлицитно заложана и която се проявява чрез автобиографични епизоди. Подобен 
конфликт и неконсистентност е резултат на когнитивна дисоциация на емоционално 
болезнени ефекти от миналото.  

AAI, на практика, операционализира конструкта на Боулби „вътрешни 
оперативни модели” като нагласа към привързаността, манифестирана в дискурса 
относно ранните взаимоотношения. Изследователят премества фокуса на вниманието 
си от съдържанието на автобиографичната памет към формата на дискурса, в която тези 
спомени се представят. Майчината нагласа към привързаността, например, може да 
бъде класифицирана като „сигурно-автономна”, а детето да бъде сигурно привързано, 
независимо от ранния й травматичен опит под формата на раздяла, загуба или насилие. 
Подобна находка дава основание да се смята, че травмата е разрешена и е постигната т. 
нар. „придобита сигурност” чрез последващ преживелищен опит на сигурна 
привързаност. Класификацията на AAI, следователно, разкрива индивидуални различия 
чрез дискурсния стил, дава достъп до репрезентациите на привързаността и 
възможността кохерентно да се дискутира минал опит, свързан с привързаността.  

Моделът на интерпретация на записите, който изполваме, е съдържателно 
ориентиран (прави се контент-анализ) и дискурсно фокусиран (отчита разминаванията 
между епизодите (чрез съдържанието) и семантиката (чрез формата). В него е включен 
и отчет за спазването/неспазването на Принципите на Грайс. Грайс е идентифицирал 
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идеалния или рационалния дискурс, следващ кооперативен принцип, изискващ 
придържане към 4 основни максими:  

 Принцип на качество: Информацията трябва да е истинна, да не е лъжлива или 
подвеждаща. Говоренето се изразява в правилото да се говори само вярното и то 
да е очевидно.; 

 Принцип на количество: Дадена е цялата необходима информация, никаква 
ненужна информация не е дадена. Чрез дискурса това правило се изразява в 
лаконични, но изчерпателни изказвания.; 

 Правило на приложимост (целесъобразност): Дадената информация трябва да е 
релевантна/съответна на целта на разговора. В термините на дискурсния анализ 
това означава посоката на разговор да е практически ориентирана към целта му.; 

 Принцип на начина: Комуникацията е ясна, кратка и подредена; трябва да се 
избягват неясноти и двусмислици. Дискурсът, в такъв случай, също може да се 
характеризира с „подреденост”.  

От гледна точка на Правилата на Грайс ИЛ, поддържащи кохерентен, 
кооперативен дискурс, докато споделят и оценяват ранния си опит, свързан с 
привързаността, обикновено имат сигурни деца. Нарушаването на определени максими 
гарантира определени категории на несигурна привързаност. Говорителите, които 
нарушват правилата за начин, приложимост и количество, обикновено имат 
резистентни/амбивалентни деца, а тези, които нарушават максимата за достоверност и 
консистентност – избягващи. 

Следването на лингвистичната линия на анализ на дискурса Мейн (2000) 
формулира като „заявяване, а не разкриване” (“Stating, not showing”): Съществува 
критична разлика между декларирането/заявяването, че някой е свръхзагрижен или 
отхвърлящ, и разкриването на това. ИЛ може да обсъжда настоящите си гневни чувства 
към майка си и без да нарушава принципите за колаборация (количество, приложимост 
и начин). Лингвистичната яснота на говорителя сочи неговата автономност, която не 
изисква съгласието на друга страна.  

7. Оценка на привързаността на пет желаещи да износят заместваща бременност 
жени: Интерпретациите на записите по AAI са поместени в перспективата на всяка 
специфична жизнена история на изследваните лица: взети са биографично-социални 
данни и е изследвана мотивацията за встъпване в процедурата. (Мотивите за тези 
съпътстващи изследвания са изложени в описанието на контингента на изследване.) 
Данните от тях са използвани за общата оценка на психологическата пригодност на 
изследваните лица. В самото начало на всяка интерпретация се дава едно общо 
определение на типа привързаност, с който се класифицира ИЛ, а в края се прави 
обобщено обосноваване. 

Интерпретацията на записите по AAI се съсредоточва в изследване на 
репрезентацията на привързаност, включваща и репрезентацията, която всяко ИЛ има 
по отношение на първичната фигура на привързаността. Въз основа на това, но и на 
конкретни жизнени фактори, ИЛ се класифицира като тип привързаност според 
класификацията на AAI. В общия случай първичната фигура на привързаността е 
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майката. Майчината фигура е сигнификантна по отношение на изследвания общ 
проблем – за заместващото майчинство и привързаността, тъй като привързаността с 
майката е отправна точка в репрезентацията на привързаност. Затова всеки един анализ 
започва с уточняване на първичната фигура на привързаността. Що се отнася до 
бащината фигура на привързаността, или друга значима такава, привързаността с нея се 
коментира в анализа на критичните за контент-валидността на интервюто отговори. 

Същинският анализ на всеки един запис, така че ИЛ да бъде класифицирано, се 
прави чрез: 

1)  Анализ на критериите от скалите за оценка на различните типове привързаност:  

 За Сигурно-автонимен патерн на привързаност:  

- Съгласуваност на записа (вкл. по Принципите на Грайс: Принцип на качеството, 
Принцип на количеството, Принцип на приложимостта (целесъобразността), 
Принцип на начина.); 

- Метакогнитивно проследяване. 

- Прави се и контент-анализ на негативните чувства при възможна сигурно-
автономна привързаност чрез принципа “Stating, not showing” на Мейн. 

 За Отхвърлящ тип привързаност: 

- Идеализация на първичната фигура на привързаността на ИЛ;  

- Настояване за трайна липса на памет относно детството;  

- Активни унизителни отхвърляния на свързаните с привързаността преживявания  

и отношения. 

 За свръхзагрижен модел на привързаност: 

- Подразбиращ се гняв, изразен към първичната фигура на привързаността (ПФП);  

- Пасивност и неяснота на диалога. 

2)  Анализ на критични и значими за контент-валидността на самото интервю  

отговори, а именно - на следните въпроси: (3) Бихте ли дала пет прилагателни или 
фрази, които описват Вашата връзка с майка Ви през детството от най-ранните 
моменти, за които можете да си спомните, да кажем, между 5 и 12-годишна възраст? 
Какво във Вашите спомени или преживявания Ви накара да изберете всяка една от тези 
пет фрази или прилагателни?; (6) Какво се случваше, когато сте била разстроена, 
разтревожена като дете?; (7) Можете ли да опишете първата си раздяла с Вашите 
родители?; (10) Как смятате, че Вашите ранни преживявания, като цяло, са засегнали 
Вашата индивидуалност като възрастен?; (16) Какви са настоящите/сегашните Ви 
взаимоотношения с Вашите родители (или останал родител) като възрастна?; (17) 
Какви са Вашите реакции и чувства, когато се разделяте с Вашето дете? 
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Прави се и анализ на значимите за специфичната жизнена биография теми, 
които са различни във всеки един случай, за всяко едно ИЛ. Там, където е необходимо, 
са анализирани допълнителни съдържателно-значими отговори на въпроси и са 
коментирани в контекста на цялостния дискурс.  

3)  Анализ на дискурса относно наличие/отсъствие на противоречие между 

 абстрактни конструкти на семантичната памет (когнитивни схеми) относно първичната 
фигура на привързаността (ПФП) и конкретни скриптове на епизодичната памет. 

 Чрез този трети тип анализ се прави и обобщение на данните. 

Редът на изложение на анализите е според датите на провеждане на интервютата 
и е хронологичен. Записите и декларациите за информирано съгласие за участие в 
изследването са представени в секция „Приложение”. 

Интерпретират се записите на изследвано лице N 1, изследвано лице N 2, 
изследвано лице N 3, изследвано лице N 4, изследвано лице N 5. 
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III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЕМПИРИЧНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ С ВЪПРОСНИКА НА ADULT ATTACHMENT INTERVIEW 

1. Обобщен анализ на резултатите:  

Три от петте записа се оценяват като репрезентиращи отхвърлящ тип 
привързаност (ИЛ N1, ИЛ N4, ИЛ N5 и два – свръхзагрижен тип - ИЛ N2 и N3.  

Според теорията на привързаността типът привързаност се предава в 
поколенията и според хипотезата на настоящото изследване считаме, че: 1.) Майка със 
сигурно-автономна привързаност не би изградила сигурна връзка/привързаност с не-
собствен генетичен плод/респективно–дете, защото ясно би разбирала същността на 
процедурата („същност” тук е синоним на „цел”, имаме функционалистка гледна 
точка), собствената си мотивация и автономността на избора си, следователно – би 
имала реалистични очаквания.; 2) От друга страна обаче, имайки предвид 
доказателствата за трансмисия на патерните в поколенията, много вероятно е 
бременната да изгради здрава връзка от надежден тип по време на бременността, дори и 
без да проследим развитието й с детето, което би било проблематично за процедурата. 
С две думи: автономните и лесно модифицируеми когнитивни схеми, като 
характеристика на сигурно-автономната привързаност, са в противоречие с 
общовалидната за всички типове привързаност характеристика: трансгенерационно 
предаване. Предвид тези изводи следва да отчетем, че психологическата пригодност на 
сигурно-автономния модел привързаност е по-скоро проблематична спрямо процедура 
по заместващо майчинство. Сред петте записа няма модел на сигурно-автономна 
привързаност в зрелостта, но има модели на надеждни привързаности между 
изследвани лица и определени фигури на привързаността в детството. Вижда се, че ако 
тези модели са се развивали в друг контекст и в корелация с привързаности от 
надежден тип, то те биха завършили картината на сигурно-автономна привързаност в 
зрелостта. Тя обаче е ненадежден тип привързаност по отношение на процедура по 
заместващо майчинство, защото предполага сигурна привързаност с бъдещото дете, 
родено чрез заместващо майчинство и това се доказва чрез записите, в които имаме 
частични скриптове на сигурно-автономен модел в интервютата, както и чрез 
интервютата по изследване на мотивацията, (които не са представени тук), но 
разкриват нереалистични очаквания вследствие на непознаване на собствените мотиви. 

Майка с отхвърлящ тип привързаност, считаме, би използвала мощни 
компенсаторни когнитивно-поведенчески механизми, (които и се разкриха в записите 
на ИЛ с този тип привързаност), за да се справи с формирането на привързаност и би 
имала реалистични очаквания по отношение изхода на процедурата и в този смисъл -  
считаме за психологически пригодна. Проблемът с определянето на отхвърлящата 
привързаност за адекватна на процедура по заместващо майчинство се състои в 
утвърждаването на клинично психологическа картина на нарушена привързаност в 
стандарт за пригодност.  

И накрая, считаме, че майка със свръхзагрижен модел на привързаност е 
напълно неподходяща за участие в процедура по заместващо майчинство – както по 
отношение на собственото си психично здраве, така и по отношение на психическия 
баланс на двойката родители вследствие на нарушенията, които очакваме да възникнат 
като резултат от формиране на привързаност с детето.  
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2. Психологическа пригодност на ИЛ за заместващи майки според типа 
привързаност на Adult Attachment Interview 

Психологическа пригодност на ИЛ N1 за участие в процедура по 
заместващо майчинство като заместваща майка според данните от AAI: ИЛ е 
класифицирано с отхвърлящ тип привързаност според интерпретацията на записа на 
Adult Attachment Interview. Оценяваме ИЛ като условно психологически подходящо за 
участие в процедура по заместващо майчинство като заместваща майка заради 
наличието на някои модели на сигурно-автономна привързаност, прилежащи към 
общия модел на отхвърлящ тип привързаност, репрезентиран в записа на AAI на ИЛ. И 
двата типа привързаност – сигурно-автономен и отхвърлящ - са принципно обосновани 
като релевантни на процедурата по заместващо майчинство в хипотезата на настоящето 
изследване и чрез оценката на привързаността на ИЛ получаваме автентична представа 
доколко тези модели биха се вградили и съгласували с нов тип връзка между 
заместваща майка и негенетично дете. Подобна връзка предполага както добре 
отработени компенсаторни на травматичния отхвърлящ опит когнитивни схеми, 
характерни за отхвърлящата привързаност, така и сигурност на жизнените избори, 
автономност, вариабилност и модифицируемост на когнитивните схеми с цел 
адаптация, характерни за сигурно-автономния тип привързаност. 

Оценяваме ИЛ като психологически пригодно по един некатегоричен начин 
обаче, защото считаме, че сигурно-автономният модел привързаност: 1) не е наличен, а 
има само конструкти, характерни за него, които са израз на начален процес на 
формиране на такава привързаност; 2) защото самият сигурно-автономен модел 
привързаност, сам по себе си, съдържа противоречиви показатели за пригодност 
спрямо заместващото майчинство.  

От трета страна, отхвърлящата привързаност на ИЛ също не е стабилна, а е в 
процес на трансформация. В интерпретацията на записа бе онагледен процеса по 
придобиване на автономност на ИЛ чрез т. нар. „придобита сигурност” на късен 
жизнен етап, като една заместваща бременност, в този контекст, считаме за 
противоречаща на ставането, случването на сигурно-автономен модел на привързаност, 
колкото и съмнително възможна подобна трансформация на привързаността да е. 

Именно заради ригидността на когнитивните схеми, характерни за отхвърлящата 
привързаност и вариабилността, нестабилността и неконсистентността на младите 
конструкти на сигурно-автономните модели на привързаност считаме, че ИЛ има 
незрели механизми на справяне, които биха се отразили негативно на формирането на 
т. нар. „споделена привързаност” или пък компенсаторно-защитен тип психично 
функциониране, както би било при категорична класификация с отхвърлящ тип 
привързаност. С други думи – невъзможността да се направи недвусмислна оценка на 
ИЛ като психологически подходящо е свързана с некатегоричната му класификация с 
отхвърлящ тип привързаност.  

Амбивалентността на оценката на ИЛ се отразява и в този смисъл – тя се 
прогнозира от интерпретацията на записа на AAI - в заявената от ИЛ мотивация за 
износване на бременност с негенетично дете. Въпреки това обаче считаме, че ИЛ, в 
терапевтичен контакт, би могло да осъществи когнитивно реконструиране във връзка с 
превенцията на формиране на свръхангажирана връзка с плода, както и с промяната на 
очакванията ИЛ да продължи контакта си с родителите.  
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Психологическа пригодност на ИЛ N2 за участие в процедура по 
заместващо майчинство като заместваща майка според данните от AAI: ИЛ е 
класифицирано със свръхзагрижена привързаност по системата на Adult Attachment 
Interview. Считаме ИЛ за неподходящо за встъпване в процедура по заместващо 
майчинство с оглед на следните неблагоприятни прогностични фактори: ИЛ има силно 
травматичен опит в детството, включващ история на отхвърляне, непълно осиновяване 
в пубертета, сексуално насилие и загуба. Дезорганизираната привързаност, която 
считаме, че ИЛ е формирало в детството чрез отношенията си с първичната фигура на 
обгрижване и привързаност – майката - и със значимата фигура на привързаност – 
осиновителката си, е следствие от травматичните и неразрешени привързаности с 
двете. Детската неразрешена привързаност, нямаща корелат в класификацията на AAI и 
която според методологията на инструмента може да се отнесе или към отхвърлящ, или 
към свръхзагрижен тип  привързаност в зрелостта, тук категорично отнасяме към 
свръхзагрижения патерн с психопатологични корелати. Неразрешеният травматичен 
опит, тук отнесен към свръхзагрижената привързаност и обвързан с психопатологията, 
е разположен в квадранта на негативен Аз-образ и негативен модел на другите  (по 
Bartholomew, K., Shaver, P., (1998), нещо повече: регистрираме дифузия на идентитета. 

Мислим за тази евентуална заместваща бременност не просто като за 
етиологичен фактор за развитие на афективни разстройства, a като за сигурен фактор в 
персистирането на вече възникнали афективни нарушения. Свръхзагрижената 
привързаност на ИЛ, придружена от свръхпротективна и свръхангажираща връзка с 
децата, вероятно означаваща амбивалентна привързаност при тях, е вероятно да 
постави в сериозен риск собственото, на семейството си и на семейството, очакващо 
дете, психично здраве. Възможно е ИЛ емоционално да се свръхангажира с плода, 
имайки предвид когнитивния разпад на схемите на ИЛ, обозначаващи границите между 
свое/чуждо, генетично/негенетично, семейство/не-семейство. Вероятно процедурата би 
се оказала „добра” възможност за разрешаване, отработване и приемане на ранните 
лични травми. Приемаме, че мотивацията за участие в процедурата по заместващо 
майчинство е обезпечена от именно такива психодинамични механизми, регулиращи 
енергетичния психичен обмен. И най-важното: отдаваме, дори, желанието на ИЛ да 
стане заместваща майка на точно тази свръхзагрижената привързаност на ИЛ, пряко 
свързана с дифузната структура на идентитета, която ИЛ регистрира като 
„състрадателност”. 

Психологическа пригодност на ИЛ N3 за участие в процедура по 
заместващо майчинство като заместваща майка според данните от AAI: ИЛ 
оценяваме като неподходящо за участие в процедура по заместващо майчинство с оглед 
на класифицирането му със свръхзагрижен тип привързаност. Записът на ИЛ 
демонстрира ранна история на отхвърлящ тип връзка с родителите, придружена от 
свръхангажиращ и протективен родителски стил, като тази амбивалентност на 
отношенията има израз на емоционална свръхангажираност и конфликтност на 
базовите когнитивни схеми и на зрелия жизнен опит. Проектирайки този тип 
привързаност в ситуация на заместващо майчинство, т.е. – взимайки предвид 
когнитивната консолидираност на опита, която позицията на заместващата майка 
изисква, така че да е способна да запази психичната си автономност и, като следствие, 
обективната автономност на собственото си семейство - считаме, че ИЛ няма 
психичния ресурс да се справи. Това е видно и от отговорите, които ИЛ дава в отговор 
на въпросите, свързани с очакванията му след приключването на евентуална бъдеща 
успешна процедура. ИЛ очаква да продължи контакта си с двойката родители на 
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детето, родено чрез заместващо майчинство. Тази позиция на ИЛ се оказва 
прогнозируема чрез Adult Attachment Interview. Свръхзагрижената привързаност на ИЛ, 
демонстрирана в свръхангажираност с родителските фигури, заемане на затормозени и 
амбивалентни позиции спрямо собствените деца, които, като цяло, отхвърля, е 
показателна по отношение на бъдещо поведение, изискващо стабилни когнитивни 
модели, независим опит и кохерентност на автобиографичната перспектива.  

Личност със свръхзагрижена привързаност не би се справила и с описания във 
втората част на работата механизъм на когнитивно реконструиране на нагласите на 
бъдещите заместващи майки, било то и в психотерапевтичен контакт. За постигането на 
когнитивна съгласуваност по отношение на негенетично дете, към което ИЛ има 
биологичен принос, се изисква клинично-психологическа работа със собствената зряла 
привързаност. Още повече, свръхзагрижената привързаност е типа привързаност, 
корелираща в най-висока степен с всички психопатологични дименсии. 

Психологическа пригодност на ИЛ N4 за участие в процедура по 
заместващо майчинство като заместваща майка според данните от AAI: ИЛ 
оценяваме като психологически подходящо за участие в процедура по заместващо 
майчинство като заместваща майка. В интерпретацията на записа ИЛ е класифицирано 
с отхвърлящ тип привързаност според класификационната система на Adult Attachment 
Interview. Анализът на записа на ИЛ дава категорични индикации за некохерентен 
дискурс: дълбоки противоречия между семантичен код и епизодични автобиографични 
скриптове, както и за ранни и константни във времето отхвърлящи отношения с 
първичната фигура на привързаността, (но и с бащата) – в съдържателен план. 
Неслучайно ИЛ напълно отговаря на критерия за отхвърлящ тип, според който 
изследваните лица използват когнитивнен компенсаторен механизъм, резултат от който 
е вярването, че ранният им опит ги е направил по-силни. ИЛ се отличава с много 
висока степен на отработеност на когнитивните схеми: нагласите, вярванията и 
жизнените позиции, които ИЛ има, са с много ранна история, те са резултат на много 
категоричен тип несигурна привързаност и отхвърлящо отношение от страна на 
майката в детството и като такива, те се и трайни. Заради мощните защити, които ИЛ е 
използвало при формирането на отхвърляща репрезентация на привързаността, 
считаме, че ИЛ има дълбок, континуален и стабилен опит в използването на 
когнитивното реконструиране на ситуациите и отношенията между себе си и значимите 
близки.  

Този специфичен психичен опит считаме за основен положителен фактор в 
справянето на ИЛ при евентуалното му участие в процедура по заместващо 
майчинство, изискваща психични усилия. В този смисъл и когнитивните умения на ИЛ 
по реконструиране и модифициране на личния преживелищен опит в контекста на 
функционалната страна на заместващото майчинство, като вид приемане и отхвърляне, 
в метафоричен смисъл, приемаме за релевантни. Изцяло в съответствие с изградените 
още в детството схеми за силния и безпроблемен човек, тя няма очаквания за подкрепа 
(като психична полза) след приключване на евентуална процедура. Нещо повече – ИЛ 
няма потребността от афективна връзка, защото предварително е лишила 
технологичния акт на заместващата бременност от афективна стойност. Емоционалната 
натовареност на медицинската процедура по сурогатство е само по отношение на 
конкретната личност, в момента страдаща от безплодие, която иска дете и в този 
смисъл очакваме възникване на изследваната чрез наративи и жив опит от Teman 
„споделена привързаност”. 
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Психологическа пригодност на ИЛ N5 за участие в процедура по 
заместващо майчинство като заместваща майка според данните от AAI: ИЛ е 
класифицирано с отхвърлящ тип привързаност при възрастните според 
интерпретацията на записа по Adult Attachment Interview, който тип, според хипотезата 
на настоящото изследване, е релевантен психологическия критерий, като част от 
общата оценка на психологическата пригодност, за участие в процедура по заместващо 
майчинство като заместваща майка.  

Имаме съображения обаче, според които ИЛ не би било психологически 
подходящо да износи бременност с негенетично дете и те са свързани, на първо място, 
със спецификата на привързаността, репрезентирана в записа, но и със специфично 
мотивационните фактори за евентуално участие в процедурата, като следствие от типа 
привързаност. Отвърлящата привързаност на ИЛ, формирана в резултат на ранен опит 
на връзки на отхвърляне, не е завършена в хронологичен и съдържателен план. Така, 
както се наблюдава завършено защитно функциониране на психичния апарат и 
респективно - компенсаторно когнитивно такова – при ИЛ N4, например, чрез записа 
на ИЛ N5 не се регистрира. Въпреки цялостната съгласуваност между скали за 
класификация и характеристики на записа, оценени дискурсно, даващи ни основание да 
класифицираме ИЛ така, записът съдържа данни за свръангажираност и 
свръхзагриженост в ранния опит, сега в процес на консолидация и съгласуване с 
цялостната перспектива на отхвърляща привързаност. Именно тази процесуална 
незавършеност на преживелищния опит и жизнен етап на активна преработка и 
разрешаване на травмите отвежда ИЛ в класическия модел на придаване на позитивна 
стойност на ранния негативен опит, понастоящем демонстриран от ИЛ като 
всеопрощаване, сила на духа и автономност. Считаме обаче, че травматичният заряд на 
тези новообразувани жизнени нагласи, не би позволил тяхната автентична 
актуализация и съответно – извличане на полезна стойност при евентуална заместваща 
бременност. Напротив – считаме, че неразрешените конфликти, като мотиви на 
отхвърлящата привързаност на ИЛ, биха свързали заместващата бременна с плода чрез 
формиране на амбивлентна, свръхзагрижена връзка, която не би позволила напълно 
безпроблемното, в психичен план, излизане от процедурата.  

И тук, както в оценката на типа привързаност като психологически критерий за 
пригодност за участие в процедурата на изследваните лица ИЛ N2 и ИЛ N3, данните от 
записа по AAI на ИЛ се оказват с висока прогностична стойнст по отношение на 
мотивацията на ИЛ, като типа привързаност и мотивите, едновременно, са ключови 
предиктивни фактори за изхода на процедурата в психологически и социален план. (ИЛ 
очаква да продължи контакта си с генетичната майка след приключване на евентуална 
процедура.) Конструктите на свръхзагрижена привързаност, активно вградени в 
цялостния модел на отхвърляща привързаност, дават основание да се мисли, че 
мотивацията на ИЛ е обоснована от спецификата на привързаността. Повърхностната и 
абстрактна формулировка на демонстрирания от ИЛ алтруизъм по отношение на 
заместващата бременност и осиновяването имат своите корени в некохерентната 
жизнена перспектива, формирана и модифицирана от защитни механизми. 
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IV. ИЗВОДИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

1. Изводи от изследването на привързаността с Adult Attachment Interview като 
фактор за психологическа пригодност за заместващо майчинство: Така 
направената оценка по фактора „Психологическа пригодност според типа 
привързаност, отразен в записа на Adult Attachment Interview, доказва тезите, че: 

1. Типът привързаност в зряла възраст не е конституционно организиран, а процесно и 
в този смисъл – търпи промени в резултат на динамично променящи се отношения, 
връзки и привързаности с други значими фигури. Това е детайлно теоретично 
разработено в “Организация на изследване", а в тази част се регистрират автентично 
незавършени и динамични модели на привързаност като атрибути на зрял психичен 
опит. 

2. Типът привързаност, регистриран според класификационната система на Adult 
Attachment Interview, е значим критерий за оценка на общата психологическа 
пригодност. Отхвърлящата привързаност при възрастните е подходящ критерий за 
включване в процедура по заместващо майчинство като заместваща майка.  

Оценката по фактора „Психологическа пригодност според типа привързаност, 
отразен в записа на Adult Attachment Interview”, освен това, развива тезите, че: 

1. Не разполагаме с надеждни данни относно сигурно-автономния тип привързаност 
като прогностичен критерий за развитие на тип връзка между заместваща майка и плод 
и респективно – привързаност на заместващата майка спрямо детето. По този начин не 
може да се потвърди постановката, направена в хипотезата на изследването, че жена 
със сигурно-автономна привързаност вероятно би била психологически пригодна за 
заместваща майка.  

2. Разполагайки само с данни за отхвърляща и свръхзагрижена привързаност, им 
придаваме сравнителна стойност и оценяваме, че отхвърлящата привързаност е 
целесъобразен за целите на заместващото майчинство психичен конструкт, за разлика 
от свръхзагрижената привързаност, която оценяваме като изцяло нерелевантна и 
противоречаща на същността и целите на медицинския метод „сурогатство” в неговия 
социален облик на заместващо майчинство, по същество - заместваща бременност. 

3. Оценяването на майката като психологически непригодна е в пряка връзка с 
невъзможността да се класифицира абсолютна, еднозначна привързаност. Такава 
привързаност е резултат от интерфериращи си привързаности в ранното детство, 
връзки от смесен тип или специфични характеристики на жизнения опит: късно 
отделяне, дифузен идентитет и др. Това се доказа чрез интерпретациите на записите на 
всички изследвани лица, с изключение на ИЛ N4, класифицирано еднозначно с 
отхвърлящ тип привързаност. 

Като заключение на всичко казано дотук, може да се направи следния извод от 
резултатите на изследването: Потвърждава се постановката за отхвърлящ тип 
привързаност като най-релевантен на процедурата „заместващо майчинство”.; Не се 
получават данни за пригодността на сигурно-автономния тип привързаност, но има 
съмнения относно целесъобразността й, тъй като тя предполага висока степен на 
съгласуваност между преживелищен опит и когнитивни схеми, което предполага 
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формиране на връзка между майка и плод.; Потвърждава се постановката за 
свръхзагрижения тип привързаност като напълно проблематичен за заместващо 
майчинство с оглед на формиране на нов свръхзагрижен модел и най-вече - 
психопатологичен риск. Отчита се също така, силната свързаност на факторите 
„привързаност” и „специфичен жизнен опит”, чието взаимодействие влияе върху 
общата оценка на изследваните лица. 

Целите на настоящото изследване – да се определи типа привързаност чрез 
класификация чрез въпросник и скали за класификация, прилежащи към полу-
клиничния инструмент за изследване на привързаността при възрастните Adult 
Attachment Interview и да се оцени психологическата пригодност за процедурата 
„заместващо майчинство” - са постигнати. Целта да се докаже необходимостта от 
изследване на мотивацията като фактор в оценката на психологическата пригодност 
също е постигната – интерпретациите на записите анализират и мотивационно-
биографични фактори.  

Можем, следователно, да направим и генералният извод, че предложеният метод 
за оценка на привързаността като основен фактор в общата оценка на психологическа 
пригодност е подходящ за целите на изследването. Изследването на привързаността 
при заместващо майчинство е надежден конструкт, едновременно с това – надежден 
стандарт за оценка на психологическа пригодност. Привързаността е и надежден 
прогностичен фактор по отношение на мотивацията. 

2. Модел на обща оценка на психологическа пригодност на бъдещи заместващи  

майки: Изхожда се от от специфичния български социален контекст, изразяващ се във 
волята за законова регламентация на заместващото майчинство, имайки предвид 
приетите на първо четене в края на 2011 година промени в пет закона. Предвид 
залегналата в Закона за здравето поправка, изискваща психологическа експертиза на 
психологическата пригодност на желаещата да встъпи в Договор за заместващо 
майчинство жена ние считаме за уместно очертаването на общ профил на структурата и 
съдържанието на такава оценка. Дори и без законова регламентация на експертната 
оценка обаче, считаме за крайно необходимо създаването на практически приложим 
модел на оценка на психологическата пригодност на бъдеща заместваща майка в 
случай, че заместващото майчинство се озакони и започне да се практикува в България. 

Такава обща експертна психологическа оценка трябва да се основава на: 1) 
специфичната законова регламентация според националното законодателство и 
световните нормативни актове, (описани и анализирани в I глава на дисертационния 
труд); 2) психологическата специфика на медицинската процедура по гестационно 
сурогатство, чиято най-съществена характеристика е отсъствие на генетична връзка 
между заместваща бременна и плод, респективно – дете, (описана във II глава ); 3) на 
спецификата на привързаността на възрастния, с която заместващата бременна е 
класифицирана чрез Adult Attachment Interview и която, счита се, репрезентира 
собствената детска привързаност (по Ейнсуърт) и привързаността със собственото 
генетично дете, (описана в IV глава и обоснована теоретично в III глава). Въз основа на 
собствената привързаност на възрастен правим опит за прогноза за влияние на 
привързаността върху психичния статус на заместващата бременна и върху възможната 
спецификата на връзка/привързаност с не-генетичен плод/дете.  
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Има обаче, още два фактора в общата оценка на пригодността, открити в хода на 
теоретичното и емпирично търсене във II и в IV глава на работата: разкри се 
необходимостта от изследване на 1) мотивацията на желаещата да встъпи в Договор по 
заместващо майчинство; 2) личната жизнената история, допълваща информацията и от 
данните по AAI, и от мотивационното интервю. 

Тези пет фактора могат да бъдат синтезирани и трансформирани в 3-
компонентен модел на оценка - с оглед инкорпориране на теоретичните импликации и 
обосновки - в оперативно-ориентиран модел на оценка. Юридическата, медицинската, 
и биоетическата специфика на метода „сурогатство” би могла да бъде напълно 
компресирана теоретически и имплементирана практически в следните три въпроса, 
изразяващи централните психологически загрижености: 

1. С какъв тип привързаност на възрастния е жената, желаеща да стане заместваща 
майка? Описаният от Е. Teman модел на „споделена привързаност” се счита за 
пожелателен и целесъобразен, защото при транзакцията на майчинството, при която 
заместващата бременна се отказва от майчинския идентитет, а генетичната майка 
осъществява преноса към собствения „Аз”, заместващата майка нарушава връзката 
между плод и „Аз” и между заместващо тяло и „Аз”. За осъществяване на процесите на 
разделяне, свързване (с генетичната майка), отделяне (с генетичната майка и плода) 
заместващата майка се нуждае от, най-малкото, отхвърлящи предиспозиции на 
привързаността. Затова отхвърлящата привързаност е най-съотносима към 
преживяването и преработването на раздяла, каквото представлява една заместваща 
бременност в психичен план. 

Записите на AAI се оказват с висока прогностична стойност по отношение на 
стабилността на мотивацията и във връзка с нея – реалистичността на очакванията на 
заместващата майка.; 

2. С каква специфична мотивация жената желае да встъпи в процедурата по 
заместващо майчинство като заместваща майка? С оглед на получените от AAI 
резултати, е необходимо да се преосмислят някои аспекти от критиката на ранните 
психоаналитични изследвания върху мотивацията, направени във II глава на работата. 
Доказахме тезата, че ранната психоанализа имплицира тези за абнормност, 
ирационалност и най-вече – че игнорира специфичния преживелищен опит, в резултат 
на който жената прави съзнателен избор да износи бременност с негенетично собствено 
дете. Parker (1983), Kanefield (1999), Samama (2002) и много други автори говорят за 
минал травматичен опит, за несъзнавани и неразрешени конфликти, за репродуктивна 
загуба или загуба на близък. Въобще, в общи линии – изразяват идеята за 
компенсаторна или защитна сила на мотивите на заместващата майка, опитваща се да 
интегрира „Аз”-а и да възстанови деструктурирания такъв. Затова ние преценихме 
наличие на морално-оценъчно съдържание в тази парадигма и оценихме положително 
по-новите подходи: наративните техники на контент-анализа, изследващ най-вече 
егоцентричните подбуди за износване на негенетично дете и свързаните с него 
психични ползи: чувство за собствена значимост и егоцентрично себеутвърждаване (по 
Ragone, 1994, Braveman и Corson, 1992).  

Оказва се обаче, че тези по-нови, Его-ориентирани изследвания, също се 
фокусират върху чувството за екзистенциалната непълнота, която заместващите майки 
се опитват да запълнят чрез желанието за дарствен акт и рационализират като 
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„себеосъществяване” и придаване на нов смисъл на живота (по Samama, 2002), ако не 
върху травмата. Дори и да не може да се докаже връзка между ранен травматичен опит 
и чувство за екзистенциална празнота с даден инструмент, да кажем, заради отсътвие 
на очевидни данни за първото, то тази връзка става очевидна за нас в записите на Adult 
Attachment Interview. Разполагайки с данните за травматичен личен опит, актуализиращ 
се в свръхзагрижена привързаност като възрастен, който изследваните лица не 
асоциират с мотивите си за встъпване в процедура, но който в изследването се оказва 
водещ дълбинен мотив, опосредстван от потребността от придаване на нов смисъл на 
живота, ревизираме оценката за релевантността на по-ранните психоаналитични 
изследвания и  считаме техните тези за приложими и ефективни в евентуалното 
разработване на мотивационен въпросник. Изследването на травматичния опит – 
веднъж чрез AAI във връзка с привързаността и втори път – чрез мотивационно 
интервю във връзка с психопатологичен риск, считаме за задължителен елемент от 
структурата на една обща оценка на психологическата пригодност. 

Освен травматичния опит, другите съществени въпроси, които едно изследване 
на мотивацията би трябвало да вземе предвид, са:  

- Отношение към близкородствено заместващо майчинство. Въпреки добрите  

световни стандарти и обществената положителна нагласа в България към него, ние 
имаме сериозни психологически основания „против” въвеждането на подобна практика 
тук с оглед на всички изложени дотук тези за психически комплицираната и изискваща 
специфична привързаност и мотивация процедура. Считаме, че близкородственото 
заместващо майчинство би възпрепятствало процеса на отделяне на заместваща майка 
и дете, на заместваща майка и генетични родители, на възстановяване на нуклеарните 
семейства и най-вече – на консолидация на опита и справяне на заместващата майка.;  

- Нагласи на желаещата да бъде заместващата майка спрямо желанието на  

двойката генетични родители за запазване тайната на типа бременност от 
собственото дете (по аналогия в осиновяването – това е тайната на произхода). 
Считаме, че този въпрос е сигнификативен в разкриването на несъзнаваните мотиви на 
желаещата да стане заместваща майка жена, защото би разкрил очакванията за зачитане 
и себеутвърждаване. Този въпрос, също така, има прогностична стойност по отношение 
на очакванията на желаещата да стане заместваща майка за задълбочаване, (което 
считаме за негативен развой) или оттегляне/прекратяване на контакта, (което считаме 
за успешен изход). 

Вероятно е най-подходящо интервюто по изследване на мотивацията да се 
базира на полу-структурирано интервю, отчитащо местните законови специфики, но 
най-вече – изследващо тези съображения.; 

3. С каква жизнена биография желаещата да бъде заместваща майка встъпва в 
процедура? Получаването на обективна биографична информация за желаещата да 
износи заместваща бременност жена има потенциалът да даде данни относно: Реалният 
социален, икономически и културен статус на жената, които пряко корелират с всички 
изброени и анализирани в настоящата работа психологически фактори; 
Психопатологична история и психопатологичен риск. Записът на AAI, мотивационното 
интервю и биографичните данни са надежден инструмент за оценка на 
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психопатологичните потенциал, актуалност и риск.; Жизнен сценарий на заместващата 
майка относно собствената биография. Той може да бъде изследван като допълнение 
към информацията от записа на AAI и мотивационното интервю.  

 Не на последно място, там, където е възможно и необходимо, би могла да се 
използва когнитивно-поведенческа терапия, насочена към и спомагаща процесите на  
когнитивно реконструиране, описани от van der Akker, с цел психологическа 
профилактика, подготовка и терапия. 

Перспективи пред изследванията на пренаталната привързаност: Основните 
проблеми са: 1) Липсващ инструментариум за пренатална привързаност при 
заместващо майчинство. Теорията на пренаталната привързаност, и без да е отнесена 
към заместваща бременност, не разполага с достатъчно данни за плода. Доказано е, че 
пренаталната привързаност по отношение на плода е добър прогностичен фактор за 
качеството на ранната връзка между майка и дете (Siddiqui & Hägglöf, 2000). 
Проблематичността на тази постановка обаче, се състои в изследване на 
„привързаността по отношение на неродения плод”. Липсват данни относно 
психологическите показатели на плода. Така както в медицината фетусът е отделен от 
майчиния организъм обект на изследване и терапия, така в психологията вероятно най-
качествените данни за пренаталната привързаност ще дойдат от изследване на плода, 
оттам – на интеракцията; 2) Практическите  наблюдения и работа с българска 
популация бременни чрез асистирана репродукция, особено след донорско участие, 
подкрепят тезата за формиране на ненадеждни форми на привързаност с дългосрочни 
фамилни последствия; 3) Проблематичността на клинично-фокусирания подход, 
сравняващ естествена със заместваща бременност. Очертава необходимостта от 
клиничен фокус върху уникалната специфика на привързаността при заместваща 
бременност (гестационно сурогатство).  

Смятаме, че изследването на пренаталната привързаност при асистираната 
репродукция винаги ще бъде свързано с отклонения от нормата по очевидна причина, 
че асистираната репродукция не е норма. Тогава, когато изследователите се задълбочат 
само в групата на съответия вид асистирана репродукция (инвитро, донорство, 
заместващо майчинство) клиничният подход се фокусира върху компенсаторни 
механизми, когнитивно реконструиращи техники и въобще – механизми за справяне. В 
този смисъл – клиничната психология става по-терапевтично ориентирана. 
Изследванията върху пренаталната привързаност при заместващо майчинство биха 
били още по-полезни ако пристъпят към изследване на собствената специфика на 
заместващото майчинство – разбира се, опирайки се на сравнителните (между норма и 
асистирана репродукция) изследвания. 
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИЯ ПРИНОС НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

1. Изяснява се психологическата същност на заместващото майчинство при 
гестационно сурогатство.  

2. Въвежда се психологическа терминология по отношение на заместващото 
майчинство. За пръв път се въвежда психологическото понятие „заместваща 
бременност“. 

3. Прави се сериозен литературен обзор на психологическите изследвания в областта на 
заместващото майчинство. 

4. За пръв път се оценява психологическата пригодност на бъдещи заместващи майки 
по отношение на техните модели на привързаност. 

5. За пръв път се създава модел на оценка на обща психологическа пригодност на 
бъдещи заместващи майки. 

6. Въвежда се наративно-изследователска техника на личния жизнен опит за целите на 
оценката на общата психологическа пригодност на бъдещи заместващи майки. 

7. Прави се едновременна оценка на привързаността като обект (конструкт) и стандарт 
за оценка (чрез Adult Attachment Interview). 

8. Систематизират се изследванията на привързаността, приложими към асистираните 
репродуктивни технологии.  

9. Очертава се когнитивно-поведенческа психотерапевтична перспектива за работа със 
заместващи майки. 

10. Дисертацията има практически принос в областта на клиничната и социалната 
психология: привързаността се изследва в нейните нарушения във връзка с превенция 
на психологическия риск в практика на заместващо майчинство. 
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