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Рецензия 

 

На дисертационния труд на Гергана Мирчева на тема 

 

(А)Нормалност и достъп до публичността: социално-институционални 

пространства на биомедицинските дискурси в България (1878 – 1939) 

 

 

 

Дисертационният труд на Гергана Мирчева „(А)Нормалност и достъп до 

публичността: социално-институционални пространства на биомедицинските 

дискурси в България (1878 – 1939)” обхваща 492 страници и се състои от увод, пет 

глави, заключение, списък на съкращенията и библиография. Още в началото 

може да се каже, че както по своя тематичен обхват, по своите теоретични основи, 

и значителния исторически отрязък, обхващащ на практика времето на целия 

досоциалистически период в модерната българска история с изключение на 

времето на Втората световна война, дисертационният труд е един изключително 

азбициозен проект, с който Гергана Мирчева се е справила повече от успешно. 

Нещо повече, въпреки няколкото сериозни изследвания в изследователското поле 

на историята на биополитиките в последните години, нейният труд идва да 

запълни една значителна празнина, която до голяма степен възпрепятстваше  

сравнителните изводи на българския случай с други страни.  

Актуалността на темата има и друг важен аспект. Както показа Анелия Касабова 

чрез примера на дейността на домовете "Майка и дете" и чрез политиките на 

осиновяване , евгеничното мислене, но и изобщо т. нар. класифициращо мислене 

наследено от предвоенния период остава  нерефлектирано по време на 

социализма. Така  евгеничните нагласи спрямо определени групи деца и майки 

оцеляват  - не толкова на дискурсивно  -  колкото на равнището на практиката,  и 
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успешно досгигат и до наши дни.  Без дискусия днес обществото приема и 

терминологията на „даровитите деца”, програми за педагогическа работа с които 

има в много наши университети, която терминология също има своите евгенични 

корени.    

Трудът на Гергана Мирчева е резултат на дългогодишни издирвания и задълбочен 

анализ в резултат на което първоначалният евгеничен фокус е прераснал в 

занимание изобщо за биомедицинските дискурси на нормите, които стоят в 

основата на биополитиките в модерното българско общество. Гергана Мирчева се 

е постарала да създаде една цялостна и кохерентно въздействаща картина, като 

обхване чрез петте глави няколко области, които тя е разположила в логиката на 

една описана от нея като спираловидна конструкция на текста. Освен 

постигнатата плътност на съдържанието, много добро впечатление във 

вътрешната композиция на отделните глави прави обособяването на собствена 

встъпителна и заключителна част, както и представянето на ползваните за 

съответната глава източници. Читателят е улеснен от представянето на 

теоретичните постановки и ясните изводи и заключения към всяка глава.  

 

В увода на дисертацията Гергана Мирчева представя историята на изследването и 

преодоляването на трудността да се назоват прецизно изследователските й обекти. 

То се ориентира преди всичко към аномалиите, които са разгледани като културни 

конструкти на анормалности, обвързани с представи за социална малоценност и 

не(при)годност, като се постави под въпрос „естествената“ самоочевидност на 

биомедицинските категории, при което анормалното се разбира като биосоциален 

хибрид, разглеждан като реален, дискурсивен и колективен конструкт. 

Избистрянето на нормативните модели в анализа се основава на използването на 

огромен брой източници от целия шестдесетилетен период на изследването. 

Впечатлява обхващането на такова количество източници, както и тяхното 

разнообразие: правни многобройни нормативни документи и предписания, научни 

и популярни публикации, и сравнително по-малко архивни материали. Работата с 

такъв обем от източници не може да не отнеме повече от предвидения за 

разработването на дисертационен труд срок. Научната литература, която Гергана 

Мирчева цитира също респектира с обема и разнообразието си, при което работата 

стъпва по протежение на цялото изложение върху солидна теоретична база.  С 

всичко това Гергана Мирчева улеснява и работата на изследователите, които – 
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както между тях и аз – работят с  първични документи на „по- ниския” клас 

институции в тази област – на общински здравни и социални служби, здравно-

съвещателни станции, ученически колонии, санаториуми, детски градини и много 

други.   

 

Първа глава „(А)нормалност и нормативни режими на достъп до публичността: 

картографиране на понятията” съдържа преди всичко теоретичните постановки на 

дисертацията. Тук се проследяват евристичните корени на евгениката в 

Дарвинизма и науките на 19 век, както и нейните по-сетнешни проекции – 

програмите и практиките на стерилизация и много други – проявите на 

„страховитата мечта на двадасети век за съвършения човек” (Манфред Капелер). 

Дисертантката отхвърля остарелите клишета за евгениката като преди всичко 

свързана с фашистките и нацистки проекти. Показани са и заварените от 

евгениката техники на нормализация. Гергана Мирчева познава добре дискусиите 

и с  вещина борави с основните схващания на авторите. Тя изяснява понятийния 

апарат, където стигмата е особено важна  като дискредитиращ и дискриминиращ 

атрибут, който намалява шансовете на своите носители според степените им на 

отклонение.  

В евгеничния речник се откроява и значението на „чистотата” като 

фундаментална символна категория, разгледана преди всичко по Мери Дъглас. 

Сполучливо в тази глава са очертани идеите, местата и носителите на българската 

евгеника като в следващите си глави изследването се насочва към динамиката на 

нормите, забраните и ограниченията на достъпа до публичността в условията на 

българската държава и дискусиите около тях. Всяка една от главите по-нататък 

съдържа и съответните проекции върху по-обхватния проект на „родното” и 

бъдещето на народното цяло, което е също един от съществените приноси на 

дисертацията.  

 

Във втора глава: „Анормални /и/ престъпници  - съдебно-психиатрични 

конструкции от отклоняващото се поведение” се откроява образа на българския 

случай на „аморалния или асоциален индивид”, като  реален или потенциален 

извършител на престъпление. Тук Гергана Мирчева изследва взаимодействията 

между юридическия и психиатричния дискурс - как се усвояват фундаментални 

структури на модерния съдебно-психиатричен опит. Основен фокус е 
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конструкцията на „анормалния престъпник” от  медици и юристи, проследен още 

от времето на Османския закон от 1858 г., който всъщност представлява рецепция 

на френския наказателен кодекс от 1810 г. и първите наказателно-правни актове 

след Освобождението. Фигурата  на този „опасен индивид” постепенно се 

уплътнява в терминологичните уточнения в последващите нормативни документи. 

По-нататък в исторически план са разгледани дискусиите за природата на 

престъпността и различните школи на етиологията на престъпността, 

съсредоточени върху фигурата на престъпника до превръщането му в 

самостоятелен „антропологичен тип” както е в школата на Ламброзо. Тук според 

мен – или  поне в следващата глава е добре да се имат предвид и дискусиите върху 

детската престъпност в България, които имат десетилетно развитие и където се 

преплитат юридическите и педагогически дискурси и се сблъскват възгледи за 

ролята на средата или за вродената склонност към престъпление.   

Конструирането на „недоразвития”, както и колективните образи на 

„недоразвитостта” са разгледани в следващата част на базата и на дискусиите 

върху конкретни примери от практиката. Особено интересна е частта на втората 

глава, която се занимава с терапията на „опасния анормален”, наместван между 

дисциплинарните и биополитическите норми. Проследено е евгеничното 

„претворяване“ в идеи за стерилизация и други мерки на социално „прочистване”/ 

„пречистване” и „възстановяване на общностното здраве”, като в крайна сметка 

както заключава авторката, твърдите мерки не успяват да постигнат 

институционална и обществена подкрепа и не се осъществяват. 

  

Трета глава:  ”Училищна хигиена в България: културни образи, институционални 

роли и практики”  се занимава със здравно-хигиенния надзор и предписанията за 

една приоритетна за държавните модернизационни проекти институция каквато е 

училището и все по-систематизираните наблюдения върху телесното и психо-

физическо развитие на учениците, както и с училищното физическо възпитание. 

Гергана Мирчева започва историята на тази важна страна на биополитиките с 

момента на въвеждането на централната за тази политика длъжност на учител – 

лекаря по времето на министър Иван Шишманов. Едно връщане още по-назад 

може да покаже, че още по времето на Константин Величков няколко години 

преди това в основаното по това време сп. „Училищен преглед” започва да се 
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дискутира този въпрос и да се следят международните форуми по училищна 

медицина.  

Тук както и в предходните глави на анализ е родложен значителен корпус 

нормативни предписания, въвеждащи измерванията, наблюденията и контрола на 

здравното състояние на учениците, както и други институционални документи, 

статии в популярно-медицинския и педадогическия печат и особено сп. Училищна 

хигиена и  основаното от д-р Власаки Шуманов в началото на тридесетте години 

„Медико-педагогическо списание”. Тук според мен различните места на дискусии 

– дружества, техни печатни органи – списания и други издания трябва да се 

разграничат по-ясно, тъй като в тях доминират различни професионални и 

политически възгледи. Специално внимание е обърнато на закона за физическото 

възпитание на българската младеж от 1931 г. като като важен инструмент за 

биополитика. Анализирани са мотивите на закона, сред които и ролята на расовата 

хигиена, както и парламентарният дечат около приемането му, в който левите 

народни представители се противопоставят с аргумента, че преди всичко трябва 

да се подобрят социалните и икономическите условия на живот вместо да се 

въвежда повече телесно възпитание.   

Хронологически разделено на два периода – до и след 1918 г. , изложението 

показва как във времето след Първата световна война все повече се засилва 

класифициращото мислене по отношение на децата в хода на борбата „срещу 

националното израждане”.  Така се открояват фигурите на „недоразвитите”, 

„нервните” и други групи деца, сред които изпъква централното за изследването 

място на т. нар. „мъчновъзпитаемо” дете.  Представени са и институционалните 

агенти –  учители и лекари, като хибридният институт на учител – лекаря се 

мултиплицира според авторката в производни медико-педагогически роли. Трябва 

да се подчертае, че това е логичен резултат на развитието на пастирските техники 

на агентите на биовластта.  

Най-кратка е четвъртата глава на дисертацията,  озаглавена „Здравен ценз и 

обществена хигиена”  и посветена на медицинския подбор при назначаването на 

държавни служби и осъществяването на публично-значими дейности. Това е 

много съществена, но сравнително досега малко позната страна на 

биополитическия дискурс в изследвания период от време.  Подобно на останалите 

глави на дисертацията, и тук авторката се занимава със законовата и изобщо  

нормативната страна на материята, като започва със Закона за чиновниците по 
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гражданското ведомство от 1903 г. и закона от 1906 г. и въведените от тях 

ограничения и препятствия в заемането на държавни длъжности и продължава със 

закона за държавните служители от 1922 г. Като си служи с множество 

разнообразни  данни, постепенно тя изгражда представата за аспектите на 

„анормалността” по отношение на трудоспособността и военната годност, 

изразени в нормите на професионалната, военна и трудова хигиена. Показани са 

подвижните граници на критериите, които се прилагат, както например по време 

на   войната критериите за военна годност се изменят така, че да могат да бъдат 

ползвани и привлечени и мъжете от огромния  резерв на дотогава „полугодните” 

за военна служба. Също много интересно е и как се модифицира „здравната 

цензура” при въвеждането на трудовата повинност по време на земеделския 

режим.   

 

Сполучливо са намерени връзките между военната и брачна дееспособност в 

следващата пета глава на дисертационния труд – „Брачно здраве, евгеника и 

възраждане на колективната идентичност”, която поставя в центъра на 

вниманието режима на предбрачна хигиена. Тук реториката на евгениката играе 

все по-нарастваща роля, съсредоточавайки се върху „органичните връзки” между 

семейството и бъдещето на нацията. Важно място заемат евгеничните проекти на 

брачна хигиена след 1918 г., както и проектите за „обезплодяване” в сравнителен 

план с други европейски и извъневропейски страни, както и борбата с 

венерическите болести. Тъй като въпросите на брака и развода в този период са от 

компетенциите на Българската православна църква, Гергана Мирчева разглежда и 

изключително важния въпрос за възгледите на църквата и църковните регулации. 

В този смисъл пропускливостта на българското православно богословие и изобщо 

на Църквата към евгеничните схващания също би било много важно да бъде по-

подробно анализирано.  

Особено сполучлива е  частта на пета глава, където Гергана Мирчева изследва 

взаимовразката между дискурсите за опасността от национално израждане изобщо 

с дискусиите за съдбата на родното” и проектите за националното бъдеще, където 

„родното” се реконструира като „жив организъм”, чийто интегритет трябва да се 

охранява чрез здравен надзор и медицинско”цензуриране” на публичния достъп.      

Застрашеният от израждане „народ” изпъква като централният колективен 

персонаж на българския евгеничен дискурс. 
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Заключението на дисертацията извежда ясно формулирани изводи за 

„(а)нормалното”  и (а)нормалния в изследваните от авторката институционални 

пространства и въведените в тях хигиенни и медицински норми и в свързаните с 

тях обществени опасения и страхове.  Гергана Мирчева извежда средищното 

значение на душевните болести - не само в съдебно-психиатричното поле, но и 

вдругите три зони на проучването, както и на следващите по значение обекти  - 

заразните заболявания, централно място сред които заемат социалните болести 

като сифилис и туберкулоза, и след тях групата на физическите недостатъци. 

Особено сполучливо Гергана Мирчева откроява „междинните” фигури – 

„мъчновъзпитаемия ученик”, „мъчноизцеримия чиновник”, „полугодният за 

военна служба”, при което скалата се оказва динамична и подлежаща 

предоговаряне.  

В заключението Гергана Мирчева обобщава наблюдението си, че изследваните от 

нея регулации на достъпа до публичността на основание на физическите и 

психическите качества на индивидите „увеличават научния, технологичния и 

институционалния си капацитет” като следват съответните европейски и 

американски модели.  

Единствената ми препоръка към анализа на Гергана Мирчева е по отношение на 

очертаването на „пола” на „анормалния субект”, там където това е възможно 

заради  пресичането на евгеничните дискурси с различни аспекти на въпросите на 

пола: проституцията, майчинството и много други.  

Към работата имам и някои други бележки: срещат се пропуски и грешки, които 

отдавам предимно на техническата страна на работата по текста и лесно могат да 

се отстранят: комунистическият депутат Христо Калайджиев (от РП) тук се 

появява като депутат от БРСДП; министърът на просветата 1898 е Иван Вазов, а 

не Георги Живков (или може би посочената година не е точна), неточно е 

изписано името на Спиро Гулабчев, в случая без значение за съдържанието на 

работата. Като цяло винаги е по-добре да се изписват целите имена без да се 

съкращава първото име на съответната личност. Изказът на места е доста 

претоварен със словесни фигури и смислови обрати. Той би могъл да се опрости, 

така че да стане по-достъпен и за по-широк кръг читатели, до които работата 

непременно трябва да достигне.   

Тези бележки нямат отношение към цялостната оценка на дисертацията. Убедена 

съм, че дисертационният труд представлява значим научен принос, който издига 
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равнището на анализ в тази област и ще се отрази чувствително върху бъдещите 

изследвания.  

Няма никакво съмнение, че работата на Гергана Мирчева многократно надхвърля 

всички изисквания за получаване на докторска степен. Ето защо като участничка в 

научното жури гласувам Гергана Костова Мирчева да получи образователната и 

научна степен „доктор”.    

 

 

Благоевград, 30 септември 2015 г.                      доц. Кристина Попова 

 

 

 

 

 

 

 


