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§ 2. АЛГОРИТМИ И ТЕХНОЛОГИИ –  
БЪДЕЩЕТО НА НОВОРОДЕНОТО 

 
Александър Бандеров,  

 магистър „Интегративна биоетика“, 
магистър „Клинична социална работа“, 

СУ „Св. Климент Охридски“, 
 

 
 

Технологичният напредък на цивилизацията предлага различни подходи към 
проблеми, които човечеството се е опитвало да разреши в миналото предимно чрез 
религиозни или други „магични“ начини. Едно от тези решения се явява асистираната 
репродукция, която изглежда „слага край“ на страданието у  мъжете и жените, които са 
засегнати от стерилитет по един или друг начин. Под понятието „асистирана 
репродукция“ се разбира не само in-vitro фертилизация, но и ICSI26, сурогатно майчинство 
и изкуствено осеменяване (първи и втори тип), като множеството медицинско-
технологични решения предлагат „сигурност“ на двойката, че възможността за 
„собствено“ дете не е напълно изгубена. С  развитието на техниката и медицинската 
апаратура се увеличават и шансовете in-vitro процедурите и другите начини за изкуствено 
оплождане да стават все по-разпространени и желани. Наред със стерилитета може да се 
предположи, че търсенето на сигурността и контрола на процеса ще бъде един от доводите 
за използване на подобни техники27. 

Все по-напредналите изследвания и открития в областта на генетика дават надежди 
за елиминирането на опасните болести. Комбинацията с развитието на информационните 
технологии и алгоритмите, които на свой ред обещават скорошната поява на силен 
изкуствен интелект28, медицината и пациентите биват поставени в ситуация на 
„насилен“ избор. Защо да не се използва технологията, когато тя вече съществува? С 
появата на услуги като 23&me, Google Deep Mind, WaveNet и методи като CRISPR в един 
Интернет-на-Нещата, отговорът на този въпрос изглежда почти реторичен. 
Информационните услуги ще предложат стабилността на изчисленията и един вид 
„предвиждане“ посредством статистически анализ. За пример може да се даде световната 
Мрежа, която често се обърква с Интернет – създаден в лабораториите на Калифорнийския 
институт по технологии по поръчение на DARPA29, а  световната Мрежа е предоставена 
за безплатно ползване от създателя ѝ сър Тим Бърнърс-Лий (ЦЕРН). Чрез даряването на 
световната Мрежа, сър Тим Бърнърс-Лий изглежда действа в полза на „закона на големите 
числа“30. Този закон гласи, че голяма група от непредвидими обекти (съобщения, играчи, 
пациенти, потребители, монети и т.н.) колективно се държат по предвидим начин. По този 
начин може да се предвиди работата на определена система с много голяма точност. В 
момента Интернет (включително и световната Мрежа) обхваща голям брой потребители, 
които участват в „подобряване“ производителността на системата (Интернет). Аналогично 
може да се предположи, че усилията положени към дигитализиране на медицината са 

																																																													
26 Вътреклетъчно спермално инжектиране. 
27 Бъдещото бебе има големия шанс чрез предимплантационна диагностика да „избегне“ опасни 
биологични и психични страдания като сърдечна недостатъчност, рак, аутизъм, психоза и т.н. 
28 Известен още като AGI (Artificial general intelligence). 
29 Проектът се е наричал ARPANET (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Internet). 
30 Renze, John and Weisstein, Eric W. "Law of Large Numbers." From MathWorld--A Wolfram Web 
Resource. http://mathworld.wolfram.com/LawofLargeNumbers.html. 
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обусловени от същата логика – да се оптимизира и „подобри“ производителността на 
системата наречена човешко тяло. 

За да се случи това е нужно разработването на изкуствен интелект, който да може 
да обработва данни от началото до края на човешкия живот. За момента, включително и в 
следващите поне 50 години, това е невъзможно. Усилията, които се влагат в тази насока са 
фокусирани върху „машинното учене“ с алгоритмите от тип „дълбоко учене“31. 
Прилагайки закона за големите числа и принципът, който се използва за „машинно 
учене“ следва, че колкото повече данни за различните генетични заболявания биват 
достъпни за бъдеща машина подобна на Google Deep Mind, толкова по-голяма ще бъде 
вероятността да се определи точното функциониране на заболяване като рак и определяне 
на генетичния произход на повечето психически страдания като аутизъм, психоза и т.н. 

Подобна хипотеза за бъдещето попада в сферата на два фундаментални етични 
аргумента – за живота и за за избора. Съпътстващите съображения за възможна евгенична 
програма и една бъдеща едностранчивост при раждането на деца в стил „бебета по 
поръчка“ се включват също в посочените категории. Решаването на подобен етичен казус 
следва оп редена логика на избран модел като например най–често използвания – 
принципализмът, включването на етични кодекси, международни документи и етични 
аргументи като тези за наклонената плоскост, за трансфера и за естественото. Тези 
инструменти служат за един етичен анализ базиран на рационално съждение на основата 
на биологични или социални феномени и имат своите основания да действат добре, но на 
ниво частни случаи те пропускат психичното.    

Имайки предвид психиката в разглеждането на технологиите за асистирана 
репродукция, решенията и дебатите биха добили различен вид. Погледнато от гледна точка 
на психичното множеството технологии служещи в пренаталния период до някаква степен 
целят да задоволят едно болно Желание, което се корени в семейната история и  
несъзнаваното на човека. В допълнение технологии като Mimo Smart Monitor32, Sproutling 
Baby Monitor33, Owlet Baby Monitor34, които по някакъв начин следят жизнените функции 
на бебето и изпращат информация до „умните телефони“ на родителите с данни за пулса, 
температурата, позицията на тялото и др. сякаш „изключват“ интуицията на родителите 
като имплицитно им подсказват  тяхната „немощ“ пред силата на медицинското и 
технологично знание. Задаващите се наноботи35 и невробиологични подобрения също 
съдействат за увеличаване на „сигурността“ при вероятна „грешка“ у родителите. В голяма 
част изброените технологии и методите на асистираната репродукция може да се нарекат 
Желание на лекарите да не „изпуснат“ живота, което би означавало откритие на нови 
хоризонти за обяснение на феномени наблюдавани в практиката и поставя въпроса: „Какво 
е мястото на новороденото?“ 

																																																													
31 Успешен пример за  такъв тип машина е Google Deep Mind, която преди няколко месеца победи 
световният шампион на играта „Го“. Принципът на подобен тип машини е въвеждането на колкото се може 
по–голяма база от данни, които компютърът да обработва и да се „учи“ да решава някаква задача, за която 
предварително няма знание като например да играе играта „Извънземни нашественици“ (Space invaders).  
32 http://mimobaby.com. 
33 http://sproutling.com. 
34 http://www.owletcare.com; 
35 ElectRX  е проект на DARPA, който цели да създаде наноботи, които чрез стимулиране на периферната 
нервна система да подканят тялото към себе-лекуване. Събирайки "....подобрените физиологични 
разбирания с тези подривни технологии би могло да се създаде основа за бъдещи системи, които да се 
справят с  много остри и хронични заболявания чрез точни, реално времеви обратни връзки от 
невромодулации(те). Ако се окаже успешна, тази възможност би могла да намали зависимостта от 
традиционните лекарства и да създаде нови лечения, които биха могли да се  нагодят автоматично и 
продължително към нуждите на индивидите без странични ефекти." Weber 2016  – Electrical prescriptions 
(ElectRx). 
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От психоаналитична гледна точка за „..своите родители детето не е само личност, 
както се мисли днес. То понякога също е фантазъм, обект на наслада, огледало, в този все 
по–нарцистичен свят, едно абсолютно притежание, с което трябва да се сдобиете, за да 
бъде успешен животът ви. Един необходим обект, едно върховно благо за нашето 
консуматорско общество“36. Погледайки така върху статута на бебето в сегашното 
общество и етичните въпроси свързани около личността му придобиват ново измерение. 
Бебето като личност с достойнства и автономия е по–скоро сведено до обект, който се 
полага на родителите в изпълнение на тяхното право на щастие и свободен избор. 
Асистираната репродукция „..повдига въпроса за желанието, разбира се, и този за 
родството. Но за едно желание, което всъщност не казва нищо за желанието. Тогава то се 
превръща във въпрос на цел: да искаш желан обект, липсващ обект. Детето се предписва 
от лекарите, за да излекува едно болно желание“37. Зачеването на бебе чрез in-vitro или 
чрез друг метод на асистирана репродукция задължително включва лаборант/медицинско 
лице, чието желание също трябва да се постави под въпрос, защото и то участва в процеса 
наречен начало на живота. Желанието на един лаборант е по–скоро „извличането“ на 
качествен ембрион, който да показва перфектни биологични показатели, отколкото 
тайното благоволение пред създаването на живот. Едно такова „студено“ желание бива 
вписано в психичното на новороденото. Други вписани думи, желания, помисли ще бъдат 
тези на родители му, които може дори да са от еднакъв пол, на сурогатната майка, на донора 
на генетичен материал (сперма/яйцеклетка). Проблемът освен в пренаталния съществува 
и в перинаталния период, в който бебето изследва света от корема на майка си. В  този 
период психичното „... на майката се свързва с психичното на бебето и обратно – всичко 
това, разкривайки редица особености на развитието“38. 

Пример за връзката майка–бебе и in-vitro оплождане може да се даде с един от 
случаите на Трейси Саймън (Tracy Simon). В него става въпрос за Нора, 44-годишна 
американка, която след период на почти 10 години е пробвала всякакви начини за 
асистирано оплождане и накрая е родила дете чрез донорска яйцеклетка. 

„Преди п о-големия сиблинг да се бе родил, тяхната млада майка била родила 
мъртвородено бебе. Както бе разказана семейната история, двойката е искала само две 
деца. Ако първото бебе било оцеляло, Нора нямаше да съществува. В резултат семейството 
нарича Нора „чудото“, име което я белязва за цял живот с тежък товар. 

Раждането на мъртво родено създава натрапчива „фикция“ у семейството, а именно, 
че само едно дете би могло да оцелее и Нора била поставена в идеализираната позиция 
(тази, която би компенсирала за загубата),  в сравнени с по-стария сиблинг, който е бил 
поставен в позиция на траур (тази, която би да носи загубата). Нора, чаровна и дръзка, 
привлекателно бърза и умна, носела тежестта да бъде родена в тази идеализирана позиция, 
нейният доживотен дълг, с определена енергия и решителност. Обаче, нейният нещастен, 
двойно обвързан сиблинг рухнал в живот изпълнен със срам, хиперсензитивност и ярост, 
пълен с хаотични изблици и социално презрение. 

Нора обичаше живота си, описвайки игрива, енергична връзка и продуктивна, 
обогатяваща работа. Тя нито чувства нуждата да има бебе, нито че непременно го иска; 
обаче, била хваната между желанието на партньора си за дете, социалната рецепта, че дете 
би допълнила тяхната история и заплахата, че детето би я  разделило от себе си, нейния 
партньор и нейната работа. На 35 г. обаче, натискът на възрастта с нарастващата заплаха 
от репродуктивни проблеми, води Нора до решението да избере да има дете. Тя очаквала 
да зачене – като привилегия на жените и на чудесата – сякаш това се свежда до биологично 

																																																													
36 Вание, 2016, с. 162. 
37 Пак там, с. 159. 
38 Богданова, 2016, с. 52. 
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право. Било е вписано в нейната семейна история преди раждането ѝ: децата–чудо 
получават какво поискат. 

Безплодието разбило Нора. Тя започва терапия, нещастна, тъжна и засрамена. Тя се   
изправила пред травматичния сблъсък с границите на тялото си. После се появява и 
символичният дълг, в който била родена. Нишката на невярност и провал вече 
съществувала в семейната история. Влияейки върху Нора без тя да знае, беплодовитостта 
ѝ попречила да бъде чудото, което трябвала да бъде, проваляйки се в чудото на живота. То 
съживява изначалния смисъл на недостатъчност, който носи със себе си през целия живот.. 
Поставяйки я на разцепеното, нещастно място на нейния сиблинг неплодовитостта 
въплъщава загубата, която тя [Нора] е трябвала да отрече“39. 

„...Нейната амбивалентност около даряването на яйцеклетка била, отчасти, опит да 
скъса  с парадокса, пред който е изправена. Ако приеме донорската яйцеклетка, трябвало 
да приеме липсата, която нулирала нейната идеализирана позиция-чудо. Въпреки това, 
приемайки донорската яйцеклетка тя също така би намирала решение, което отричало 
липсата, липса на липсата (Lacan, 1962). Вместо да б ъде субект на желание, който 
възприема липсата, отказът от липса я  поставя в позицията на загуба на желание. 
Маниакално защитавайки се срещу загуба, Нора буквално и символично се хвана на 
фантазията, че тази дарена яйцеклетка би могла да реши нейната липса, която, според 
Lacan (1962), никога не може да бъде решена. Вместо това, тя увеличава нейната липса, 
хвърляйки я отново в символичния ѝ дълг към мъртвороденото дете за подаръка на живота 
и към  по-възрастния сиблинг за заемане на мястото на траур. Дори след 8 изтощителни 
години на провалени репродуктивни интернвенции, тя продължаваше несигурна дали 
приемайки донорската яйцеклетка би я оставила с липса или имаща. 

Две седмици след като донорската клетка, оплодена чрез спермата на партньора ѝ, 
била прехвърлена в нейното тяло, Нора научи, че e бременна. Тя се разяри, експлодираше 
от ярост. Чувстваше се отвлечена, принудена, изключена и нахлута. Нора ме видя в този 
ден, същия ден, в който ми каза “Абортирам го“...“40.  

„Нора започна да възпроизвежда своите желания за смърт, ужасните страхове и 
накрая своите желания.... Нейната бременност въплъщава мъртвото бебе, което не е било 
оплакано, бебето–чудо, което е трябвало да отрече загубата, бебето сиблнг, което е 
трябвало да носи загубата и загубата на бебето, което Нора не е могла да зачене.... 
Продължавайки да говори за себе си, тя започва да символизира бременността не само като 
преследваща атака върху нейната легитимност, тежест за носене и дълг, но също така като 
дете, което е копнеела да има, което иска да познава и да гледа как расте. Заедно създадохме 
пространство на жизненост и докато зачевахме нови истини се роди желание, което бе 
вписано върху тялото ѝ”41. 

Целта на това му представяне е да разкрие друга гледна точка върху процесите 
около зачеването и раждането на дете.42 В случая с Нора появата на детето не е 
задължително щастлив край. Около това раждане съществуват много въпроси, страхове 
около анонимния донор, около  недоизказаните неща. „Недоизказаното относно произхода 
винаги е съществувало, създавайки семейни тайни, които подхранват обикновените 
неврози. Но какво се случва, когато тези тайни отнемат връзката между речта и 
биологичното чрез з аконно решение, налагайки анонимността на донори на деца и на 
гени? Така са поставени пробно основите на психозата, макар, че психичните разстройства 
понякога се нуждаят от няколко поколения преди да излязат наяве.. Ясно е, че 
бременността е психична преди всичко и това обяснява провала на множеството инвитро 
																																																													
39 Simon, 2013, с. 293–294. 
40 Пак там, с. 295. 
41 Пак там, с. 297. 
42 Случаят е представен със съкращения на психоаналитичния анализ, който би обременил прилагането му 
като пример в настоящия доклад. 
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процедури, които залагат само на ресурсите на тялото. Липсват ритуалите по приемане, по 
съ-зряване и присвояване на Желанието” (Богданова, 2016, с. 152). 

Прилагането на психоаналитично познание към етични казуси би обогатило 
възможните начини за решение на подобна дилема. Не случайно казусите с аутизъм са се 
увеличили двойно при използването на методи за асистирана репродукция43. Въпросът за 
Желанието у  родените чрез асистирано оплождане деца се изживява като травма при 
изграждане на образа на тялото им, въпреки, че телесната им схема изглежда нормална. 
Този образ е много важен, защото обуславя бъдещото развитие. Разграничението между 
образ и схема на тялото  е направен от  Франсоаз Долто. Накратко „телесната схема 
обозначава индивида като представител на вида....телесната схема е активния и пасивен 
интерпретатор на образа на тялото , в смисъл, че тя  позволява обективацията на една 
интерсубективност, на либидна езикова връзка с другите, която без нея, без опората, която 
те представлява, ще си остане завинаги фантазъм, който не може да бъде съобщен. Ако 
телесната схема е по принцип една и съща за всички индивиди на човешкия род..., образът 
на тялото е специфичен за всеки: той е свързан със субекта и неговата история...Той може 
да бъде разглеждан като символичното несъзнавано въплъщение на желаещият субект и 
то преди въпросният индивид да е способен да се означи с личното местоимение „Аз“..“44. 

Разгръщането на образа тялото зависи много от връзката на майката и бебето, на 
изказаното и недоизказаното около бременността. „Връзката между майката и бебето 
преди и след раждането е онази фина нишка, която може да изведе бебето плавно и 
хуманно от утробата в Света – въже от думи, усещания и знаци, което ако се скъса, би из-
пуснало новороденото в без(д)умието. Това [e] при-вързване към Другия, което ще остави 
следи върху всички други срещи в Живота45“. Липсата на такава връзка и резултатите от 
нея се онагледяват ясно от  експеримента „Каменно лице“. Той „..протича по следния 
начин: бебето е на възраст от три до шест месеца; на първо време от майката се иска да 
играе с него, да му говори, да му се усмихва, да го заинтригува и да реагира на неговите 
опити да я  заинтригува. ..След като е играла известно време с детето, тя  трябва да му 
обърне гръб, а след това повторно да се обърне към него, показвайки му внезапно едно 
безизразно, застинало лице, Still Face. Бебето изглежда не разбира какво се случва, то 
видимо се чуди. То смръщва вежди, очаква и иска нейния отговор, опитва се да възстанови 
комуникацията. Но тъй като майката не реагира, то се опитва да ѝ се усмихва, бърбори, 
прави движения, усмихва се още по–настойчиво, протяга ръце към нея...То очевидно иска 
да я накара тя да реагира, само че нищо не се получава. Тогава то изпада в гняв, започва 
да плаче...А след това виждайки, че нищо не сработва...то се отказва,..., също спира да я 
гледа и престава да се бори, неговото лице е белязано от тъга“46. Скъсването на тази връзка 
посредством „технологичния патернализъм“ ще доведе до положение, в което бебетата ще 
растат в среда подобна на тази, която предоставят кувьозите, които „...всъщност са 
инструменти на желанието на лекарите тези бебета да живеят. Те позволяват на бебета да 
не умират, „ако решат да живеят“, казва Мизраи“47. 

Имайки предвид трудностите, през които преминават майки като Нора думите на 
професионалистите в сферата на репродуктивното здраве значат много. Ролята на тези 
професионалисти не е да показват „най-добрите“ решения, а да съпътстват родителите в 
процеса. „За едно източно африканско племе, детето е родено първият път, в който е 
помислено в съзнанието на майката (Hopkins, 1999). Когато двойка иска да зачене бебе, 
																																																													
43 Fountain, Ch., Zhang, Y Kissin, D. M., Schieve, L A., Jamieson, D.J., Rice, C. and  Bearman, P.  Association 
Between Assisted Reproductive Technology Conception and Autism in California, 1997–2007. American Journal 
of Public Health: May 2015, Vol. 105, No. 5, pp. 963-971. 
44 Долто, 2005, с. 21. 
45 Богданова, 2016, с. 124. 
46 Вание, 2016, с. 90-91. 
47 Пак там, с. 216-217. 
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жената отива гората и седя сама под дърво. Тук тя чака и слуша, докато не чуе песента на 
детето, на което щ е даде живот. Зачеването се осъществява, в очите на тези хора, в 
момента, в който тази песен е чута и душата на детето е видяна. Майката на свой ред 
научава бащата на тази песен, за да може духът на детето да бъде повикан, когато правят 
любов. Тези традиционни вярвания показват как мислени представи могат да повлияят на 
зачеване, бременност, раждане и родителство....Ако в наши дни раждането е станало все 
по–сложно, това е отчасти поради замяна на ритуалите и вярванията около него, които 
поддържат самоувереността на майката, биват заменени от  ненужни страхове и 
медицински интервенции“48.  

В днешното общество е трудно да се осъществи подобен начин на зачеване, нито 
да се премахнат методите и технологиите за асистирана репродукция. Но може да се 
усъвършенстват практики в съпровождане на родителите. Във Франция, Грузия и т.н, 
а вече и  в България, съществува място наречено „Зелена къща“49, където биват 
посрещани родители преди, по време и след раждане с техните въпроси и страхове. Чрез 
едно такова място за посрещане се случва съпътстването в процеса на бременността. 
Във всеки случай психоанализата не отхвърля методите за асистирана репродукция, а 
по–скоро се цели те да станат „човешки“ и  да се впишат чрез и  в думите, в смисъла. 
Това е една добра настояща и бъдеща практика в сферата на репродуктивното здраве. 
В противен случай съветването от позицията на „всезнаещ“, липсата на думи, 
въвеждането на все повече техника, която нулира смисъла, историята, тялото, 
Желанието и  би било катализатор за един свят, в който психични страдания като 
психоза и аутизъм ще се проявяват много по–често. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

																																																													
48 Sansone, 2004, с. 54. 
49 Повече информация за опита в България – https://zeleniatdvor.org. 


