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Дисертационният труд на Гергана Мирчева е в обем от 492 нестандартни 

страници. Състои се от увод, пет глави, заключение, списък на съкращенията и 

библиография. Библиографията съдържа 587 заглавия, от които 408 на кирилица 

и 179 на латиница, както и нормативни документи и архивни източници. 

Публикациите по темата на дисертацията са 13, от които 7 – на български, 5 – на 

английски, и 1 – на полски език.  

Тези „странни“ количествени данни неизбежно привличат вниманието и ме 

задължават да ги разчета. Стряскащо е извънмерното надвишаване на 

„нормалния“ обем на една докторска дисертация – обемът ѝ в стандартни 

страници е 713! Но внимателният ѝ прочит или поне моят прочит не успя да 

отдели нито една част от текста или аспект от анализа, които да бих могла да 

препоръчам да отпаднат. В самото начало на Увода (с. 3) Гергана Мирчева загатва 

за породилото се в хода на работата ѝ напрежение и съответно вътрешна 

необходимост да разшири изследването си. Което ми напомни как преди 4-5 

години при едно обсъждане на част от първоначалния текст на дисертацията ѝ 

върху евгеничните проекти в България, аз бях напълно убедена, че защитата ѝ 

предстои в много близко бъдеще. Тогава долових у Гергана колебание и бях 

склонна (сега разбирам, напълно погрешно) да го отдам на неувереност за 

публично представяне на постигнатото. Това, което разпознах тогава като 

„неувереност“, се е доказало в хода на времето като вътрешна необходимост да 

разшири изследването си и съответно да промени неговия фокус, като увереност 

в интелектуалното усилие да се реализира оформилия се нов, по-широк 

изследователски хоризонт. При което постижението – представеният за защита 
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дисертационен труд – значително надхвърля изискванията за дисертация за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Не заради неговия 

обем, а защото Гергана Мирчева е разкрила ново за българските социални науки 

изследователско поле – медико-правното конструиране на (а)нормалното; 

разработила е методологически апарат за изследване на сложния и 

многопластов процес на сблъсък и коалиране, доближаване и разграничаване 

на разнообразни биологични, психологични и юридически теории, възгледи, 

понятия; приложила е този теоретично аргументиран методологически апарат в 

изследване на тази проблематика в България от края на ХIХ в. до Втората 

световна война. С казаното току-що аз наруших „нормата“ на рецензия, 

очертавайки в самото ѝ начало главния принос на дисертационния труд на 

Гергана Мирчева. Характерът на този принос, съчетан с високото качество на 

проведеното дисертационно изследване биха довели, ако Законът и Правилникът 

за неговото приложение биха позволявали, до предложение за присъждане на 

научната степен „доктор на науките за културата“.          

Ясно е на какво се дължат и втората група „странни“ количествени данни – 13 

публикации по темата на дисертацията в престижни научни издания. В десетте 

години работа върху труда, който обсъждаме сега, Гергана Мирчева се утвърди 

като изключително сериозен изследовател на социалните процеси, научните 

теории и дискусии, правните регламентация, съдебно-медицинските дискурси и 

конструкции на (а)нормалното и тяхното проникване в социалната тъкан на 

българското общество в посочения исторически период, в хода на които се 

произвеждат неочаквани категоризации на правни субекти с все още 

неизследвани последствия от утаяването им в езика и мисленето ни, в 

разбирания и представи за нормално, различно, патологично. 

В Първа глава – „Анормалност и нормативни режими на достъп до публичността: 

картографиране на понятията“ – Гергана Мирчева внимателно и последователно 

проработва различни и разнопосочни теоретични перспективи и изключително 

прецизно се вглежда, сблъсква, оглежда концептуализации на: (а)нормалност, 

норма и патология; отклонение и нормализация; стереотип, стигма и 

стигматизация... Резултатът е аргументирано ограждане на ново за българските 

социални науки изследователско поле и заедно с това изграждане на 

теоретичната рамка на изследването. И подчертавам изгражда теоретична 

рамка, а не препраща към нечия друга, въпреки че тя се „задава от 

конструктивистката ориентация на социалната теория върху/с отношение 

към/медицината“ (с. 35), а „[т]еоретизирането на властта, нормите и 

анормалността в перспективата на Фуко имат най-голяма тежест в концептуалния 

товар на изследването“ (с. 58). Теоретична рамка, която е адекватна за 

изследователското поле и е релевантна на социокултурната реалност, която 
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предстои да се изследва. Допускам, струва ми се основателно, че тази теоретична 

рамка непрекъснато е добивала собствената си специфика в непрекъснат диалог с 

обектите на изследователския интерес в хода на провежданото изследване. Тя не 

се налага върху изследваната реалност и не ограничава погледа на изследователя 

към нея, а пластично откликва на разкриваните в хода на инспирираното от нея 

изследване детайли. Подобно непрекъснато доизграждане на теоретико-

методологическата конструкция е възможно единствено при сплитащ се 

задълбочен прочит на подбраните чужди теоретизации (на Мишел Фуко, Жорж 

Кангилем, Никълъс Роуз, Ървинг Гофман, Сюзан Зонтаг, Мери Дъглас, Брайън 

Търнър…) в по-широкото поле на норма и нормализация, културни-правни-

социални-медицински норми и категоризации, с непрекъснат самоконтрол, 

вглеждане в детайлите на изследваната реалност и обратното им преосмисляне. 

Накратко, в тази първа глава, но и в цялата дисертация, Гергана Мирчева доказва: 

изключително широко и задълбочено познаване на чужди изследвания в 

широкото проблемно поле „норма-патология“; аргументирано критично 

осмисляне на чуждите постижения за целите на собствените изследователски 

задачи; внимателно и последователно аналитично конструиране на мрежата от 

понятия, с които да проработи процесите на конструиране на (а)нормалното в 

преплитащите се биомедицински и съдебно-правни дискурси в България от края 

на ХIХ до средата на ХХ век. Видно е от казаното дотук, но нека и изрично го 

подчертая: това е интердисциплинарно изследване. Не защото се именува като 

такова от автора му, както в много случаи изследвания неаргументирано се 

(само)обозначават с тази превърнала се в модна емблема, а защото се реализира 

като такова чрез овладяване на езика и апарата и привличане на културологично, 

социологическо, правно, биомедицинско, психологическо знание, при това в 

историческа перспектива. А така проведеното изследване е добило 

съответващото си изложение в дисертационния труд: с ясна логика, 

последователен и детайлен анализ, прецизен език. Неговата „крайна цел“ 

Гергана Мирчева определя така: „да проследи защо, как и какви физически и 

психически анормалности служат като аргументи за цензуриране на публичното 

участие в тези четири типа социално-институционални пространства: съдебно-

психиатрично (помежду клиниката и затвора); медико-педагогическо (на 

училищната здравна служба); административно- медицинско (на 

чиновническите служби, фабриката и армията, вкл. трудова); и брачно-

хигиенното (на семейната сфера)“ (с. 6).  

За да завърша с първа глава и заедно с това да премина към следващите: 

спиралата е много добра метафора за реализираното в тази глава изграждане-

надграждане-преосмисляне на проблематиката и работните понятия. 

Спираловидното теоретично построение се „излива“ в разграфената мишена 
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(също метафора на автора) на социалното, структурираща изложението в 

следващите четири глави: Втора глава, „Анормални (и) престъпници: съдебно-

психиатрични конструкции на отклоняващото се поведение“, където анализът е 

прицелен върху процесите на конструиране на (а)нормалния при нарушаването 

на правната норма; Трета глава, „Училищна хигиена в България: културни образи, 

институционални роли и практики“, където анализът е фокусиран върху 

разпознаване/коригиране на потенциално анормалния – потенциално и като 

дете, и като анормалност; Четвърта глава, „’Здравен ценз’ и обществена хигиена: 

медицинска селекция при заемане на държавни служби и осъществяване на 

публично-значими дейности“, където фокусът е върху процедурите на селекция 

на достъпа в публичното пространство; и Пета глава, „Брачно здраве, евгеника и 

възраждане на колективната идентичност“, където се разкриват биосоциалните/ 

евгенични процедури по недопускане на възпроизводството на (потенциално) 

анормалното. Както се вижда дори от повърхностното представяне на 

проблемите и обектите на анализ в отделните глави, тяхната последователност не 

е случайна. „Водеща“ е втора глава, в която са разкрити противоречивите, 

вътрешно напрегнати процеси на сплитане и конфронтиране, утаяване и ново 

проблематизиране на представи, понятия и категоризации на две същностно 

различаващи се, но принудени да си съдействат области на знанието – 

биомедицинско и психиатрично, от една страна и съдебно-правно, от друга 

страна.     

Ключово важното, което постига анализът във втора глава е, от една страна, 

проблематизиране на естествеността на патологичното/анормалното; а от друга 

страна – изявяване на процеса на конструиране на нормата на нормалността чрез 

договаряне на границите и фигурите на биосоциалното отклонение от нея като 

застрашаващо самия анормален индивид и/или неговото обкръжение и/или 

„народната душа“. Анализът тук, а и в следващите глави, се основава на 

внимателен прочит на закони, правилници, устави, научни и научно-популярни 

публикации на водещи за историческия период юристи, лекари, психиатри, 

социолози и психолози, за да се проследят оформянето и промените във 

вижданията за норма и патология в българския правен и медицински дискурс; но 

и на оглеждане на съдържанието на нормативните документи и на възгледите на 

българските учени и практици в научните дискусии и правните дебати по това 

време в европейски страни, които повече или по-малко, в един или друг аспект ги 

формират.  

Така следващата трета глава, следвайки логиката на анализа, се фокусира върху 

тялото и душата на детето и необходимите интервенции върху него – 

разграничителни, поправящи, изключващи, провеждани в училищната институция 

в рамките на „училищната хигиена“, за да не се допусне или поне да се ограничи, 
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или поне навреме да се изключи от „здравото-нормално тяло на народа“ 

потенциално анормалното. Подчертавам „потенциално“ и препращам към един 

от много важните аспекти от анализа и безспорен приносен момент от края на 

втора глава – отграничаването на междинната/преходна фигура на „намалено 

вменяемият“ като „правно-медицински хибрид“ (с. 188 и сл.). „Намалено-

вменяемите фокусират върху себе си конфликтите, но и припокриванията между 

психиатрична и юридическа позиция, за да се превърнат във фигура на техния 

стратегически компромис. Той става наложителен и в българската правна 

действителност с процесите на изместване на идеологическите и нормативни 

„ударения”: от юридическа отговорност към социална превенция, от ценността на 

индивидуалната свободна воля към значимостта на колективната охрана; от 

невменяемия към опасния индивид; от наказания към осигурителни мерки“ (с. 

189). Така училищната хигиена в процеса на своята институционализация, 

основно чрез фигурата на „учител-лекаря“ („а не училищен лекар“, както 

традиционно обръща внимание на детайла авторът), е призвана да провежда 

категоризация на учениците, „[з]а да противодейства на опасността от „слабите, 

недъгави и изродени ученици, на които на плещите се възлага да носят бъдещето 

на обществото“ (Георгиев)“ (с. 234). Прицелът на инстутиционалното въздействие 

е тъкмо категорията на „потенциално анормалното“ тяло-душа на детето (или 

„мъчновъзпитаемите“ деца, с. 302 и сл.), „съответстваща“ на фигурата на 

„намалено вменяемия правен субект“.         

Четвърта глава продължава по очертаната логика с типологично сходен анализ, 

фокусиран върху „стратегии и механизми на медицински подбор, 

институционализирани като форми на професионална селекция и обществена 

превенция“ (с. 314), и установява значими различия в правната регулация на 

достъпа до различни професии, за които авторът предлага убедителна 

интерпретация. Общото обаче е оформянето на нова административна 

инстанция, която при неясно законово формулирани биомедицински критерии за 

достъп изземва регулативни функции.  

Пета глава затваря кръга на мишената, насочвайки анализа към „нормативните 

режими на семейно здраве и сексуалност, приоритетно във връзка с брачните 

забрани на основание болест, усилията за въвеждане на предбрачно медицинско 

освидетелстване и свързаните с тях формули на хигиеннна просвета“ (с. 375) и 

към очертаване на „културните граници на евгеничния и сродни нему дискурси 

върху народното здравеопазване“ (с. 377). 

Не е възможно в рамките на жанра „рецензия“ изчерпателно дори само да 

маркирам значимите за мен моменти и постижения от проведения в 

дисертацията анализ. Неговата дълбочина и детайлност, умелото боравене с 
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различните научни езици, адекватното привличане и въвличане на чужди 

възгледи и концепции за изясняване на факти и процеси от българската 

действителност са респектиращи. Но освен бегло и неизчерпателно маркираните 

по-горе приноси на дисертационния труд, бих искала да подчертая едно важно 

следствие, произтичащо от тях и от качеството на последователно проведения 

анализ: в него се съдържат много възможни посоки за бъдещи изследвания, 

множество „дребни“ открития, които, убедена съм, ще събудят интерес и ще 

стимулират изследователските усилия на следващо поколение учени в 

очертаното от Гергана Мирчева изследователско поле на българската културна 

история.    

Ще си позволя да направя две бележки, които ще формулирам и като въпроси.  

Първата има пряко отношение към процедурата, в която се намираме. Прието е в 

началото на един дисертационен труд да бъде ясно заявена и аргументирана 

неговата основна теза, която, евентуално, да бъде и конкретизирана в хипотези; а 

в неговото заключение да се изведат основните резултати като потвърждаващи 

или оспорващи (някои от) първоначалните допускания. В самото начало на Увод 

се казва: „В хода на изследователската работа се очерта като основополагаща 

хипотезата за евгениката като генеалогично свързана с модерните 

биомедицински дискурси, които участват в регулирането на достъпа до различни 

публични сфери в зависимост от физическото и психическото състояние на 

социалните дейци“ (с. 3). Но аз разбирам тази хипотеза по-скоро като изместила 

фокуса от евгеничните проекти в България (първия вариант на дисертация) към 

разширяване на изследователското поле, реализирано в настоящата дисертация. 

Единственото споменаване на „дисертационна теза“ е на същата с. 3, но по 

следния начин: „Първото предизвикателство пред легитимирането на 

дисертационнaта теза бе трудността да се назоват прецизно изследователските й 

обекти“. На с. 11 се казва: „Изводите обосновават хипотеза какви са причините за 

различния интензитет на експертния подбор в различни публични сфери“. В края 

на Първа глава, последният параграф 10. е назован „Анормалност и 

нормализация на анормалните: обща методологическа хипотеза“ (с. 93-100), но 

аз не намирам ясно формулирана хипотеза. И т.н. След като съм прочела 

дисертационния труд, аз бих могла да допусна, и вероятно бих се оказала права, 

каква е тезата на дисертационния труд и също така вероятно бих могла да 

реконструирам поне някои от водещите му хипотези – най-вече в резултат от 

много добре представените резултати в Заключението. Но, надявам се и очаквам 

да ги чуя ясно формулирани от Гергана Мирчева в хода на нейната защита, а още 

по-добре – при представянето на дисертационния труд. 
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Втората бележка е по-скоро техническа, но тъй като не намирам обяснение на 

подобен пропуск на фона на така прецизната структура и изложение на 

дисертационното изследване, задавам въпроса: защо съдържанието на 

дисертационния труд (с. 2), а и в Автореферата (с. 3) е представено по този 

непредставителен схематичен начин, спирайки до наименованията на отделните 

глави? След като наименованията на подчастите им така добре разкриват и 

логиката на анализа, и неговия обхват и обекти.   

Авторефератът коректно и изчерпателно представя съдържанието на 

дисертационния труд. Изведените в неговия край Приноси на дисертационния 

труд точно описват основните научни приноси, съдържащи се в дисертацията.   

 

Заключение  

Като имам предвид изключително високото качество на дисертационния труд и 

посочените по-горе негови значими научни приноси, убедено ще гласувам „за“ 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” (професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата) на Гергана 

Костова Мирчева. 

 

Подпис: 

 

София, 30.09.2015 г. 

 


