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Дисертационният труд, с който Гергана Мирчева кандидатства за придобиването 

на образователната и научна степен „доктор” по научно направление 3.1 

Социология, антропология и науки за културата, е с обем 492 нестандартни 

страници и е организиран в увод, пет глави, заключение, библиография, списък с 

нормативни актове, документи и архивни източници. Библиографията се състои от 

587 заглавия на български и английски език. 

 

Текстът изследва специфичен сноп от филтри, чрез които се конструира 

публичността в България в периода от Освобождението до Втората световна война. 

По-конкретно става дума за биомедицински филтри, регистриращи, но и чрез това 

конструиращи, фигурите на анормалността и болестта. Тези филтри до голяма 

степен намират въплъщението си в юридически норми, поради което тяхното 

изследване е сред основните задачи на дисертационния труд. Казвайки 

„регистриращи, но и чрез това конструиращи” фиксирам изключително адекватния 

и плодотворен методологически комплекс, който текстът успешно прилага – 

фукоянска рамка и конструктивистки подходи – те изграждат „концептуалната 

решетка” (с. 4, Автореферат), която трябва от своя страна да улови оперирането „на 

терен” на самите филтри.  

Зоните на действието им (съдебно-психиатрично; медико-педагогическо; 

административно-медицинско и брачно-хигиенното) са така очертани, че е 



осъществено прецизно „покриване” на социално-институционалната тъкан, без в 

същото време да се допускат излишни припокривания, което свидетелства за 

изключително фин усет и умение не просто за работа върху отнапред фиксиран 

огромен корпус от релевантни източници, но и за самото му организиране и 

създаване. На всяка от тези зони е посветена по една глава, съответно втора, трета, 

четвърта и пета, и във всяка една сме свидетели на впечатляващо картографиране 

на въщност непознати – едновременно в такива мащаби и в такива детайли – 

релефи на българската модернизация. В този смисъл, съгласявайки се напълно с 

така формулираните приноси, бих добавила, че има основания за още по-

еднозначно акцентиране върху факта, че става дума действително за един нов, 

прецизен и мащабен, анализ на българската биополитическа история и 

характерните за нея форми на производство на истина, нормативност и 

нормалност. 

Връщайки се към първа глава, която е посветена на изграждане на концептуалната 

мрежа за улавяне на фигурите на анормалното и нездравото, ще кажа, че 

въпросната мрежа е едновременно максимално широка и сгъстена – т.е. и тук, 

както и в анализа на данните, виждаме отново чудесното комбиниране на мащаб и 

прецизност, което очевидно е характерна черта на работата на Гергана Мирчева. 

Концептуалната спирала, както удачно е наречена структурата на тази теоретична 

глава, обхваща на практика всички релевантни теоретични усилия за анализ на, 

най-общо казано, фигурите на отклоняващото се – израждащото се, патологичното, 

омърсяващото, увреденото и т.н., които израстват от епистемологичната съпротива 

срещу натуралистките и есенциализиращи подходи. Вероятно на места аз бих 

избрала различно подреждане на сегментите на тази спирала като например 

изместя социологията на науката в лицето на двете школи – Батска и Единбургска – 

към най-общата концептуална база на конструктивизма, а disability studies бих 

позиционирала при дебатите за медикализацията, защото те се раждат най-вече 

като реакция и критика към медикализирането на уврежднето (инвалидността). 

Фукоянската перспектива вероятно също бих позиционирала по-скоро сред 



„вдъхновителите” и пионерите на съпротивата срещу натурализирането, т.е. при 

по-широките кръгове на спиралата, от която израстват множеството по-конкретни 

линии. Това, обаче, е по-скоро въпрос на лична визия към препращанията и 

връзките между различните конструктивистки перспективи. 

Накрая бих си позволила да задам три въпроса. Първият е защо освен самия Фуко 

и неговата употреба на понятието за управлямост, решението на дисертантката е 

да не използва пряко т.нар. изследвания на управляемостта (освен чрез 

позоваванията на Н. Роуз, ако приемем, че той е представител на това поле): не 

предлагат, според нея, нищо отвъд Фуко, не са подходящи за изследване на 

българската модерност или по друга причина? Задавам този въпрос, защото самият 

дисертационен труд е именно „увеличително стъкло” за микропрактиките на 

управление и поради това се вписва прекрасно в, и е значим принос към този 

интересен корпус от употреби на фукоянската перспектива.  

Вторият ми въпрос е свързан със специфичната форма на управление, която 

преминава през управлението на себе си, през „внедряването” в индивида на 

техники на управление на себе си, чрез момента на отнасяне към себе си и 

виждането на себе си като „такъв и такъв”. Можем ли да идентифицираме в тези 

социално-институционални пространства, с които е зает анализът, значими 

примери за подобен опосреден начин на управление, управление от разстояние, 

което на пръв поглед да изглежда, че промотира автономността и свободата, но 

всъщност включва индивидите в нови форми на регулация? Или доколкото в текста 

се изследва формулирането и употребите на юридически, медицински, 

биологични форми на нормиране на достъпа до публичността през фигурата на 

отклоняващото се, е естествено да остава усещането за конструиране на чисти 

мишени, за доминиране на усилията за пряко въздействие, надзор, грижа, 

интервенция – т.е. такова, което не преминава през приучаване на конкретни 

техники за отнасяне към себе си? 

Третият въпрос е свързан с персонажите на бедността, които традиционно попадат 

сред обектите на филтриране, ограничаване и превенция в западен контекст. Това 



е отбелязано и в самия текст на няколко места – например при фиксирането на 

момента на раждане на социалната медицина и евгениката, а именно когато „В 

края на XVIII в. ... се утвърждават ефектите от десакрализацията на колективния 

персонаж на „бедните” чрез „утилитарна декомпозиция на бедността” (65 с.). На 

този фон, дали и как присъстват нуждаещите се, бездомниците сред палитрата от 

отклоняващи се фигури в локален модернизационен контекст, и ако не можем да 

регистрираме присъствието им в нея, най-общо в какви алтернативни дискурси 

намират своето място и роля и какви подмени и замествания на този западен 

обрацес откриваме на родна почва? 

 

Дисертационният труд на Гергана Мирчева без съмнение е впечатляващо 

изследване, което както вече казах демонстрира забележителни качества, 

благодарение на които виждаме съчетаване на мащаб и особено внимание към 

детайла. Подобни качества демонстрират и нейни предходни статии, студии и 

публични изяви. Затова без никакво колебание препоръчвам на членовете на 

научното жури да присъдят на Гергана Мирчева научната и образователна степен 

„доктор”. 

 

30.9.2015 г.        ………. 

София        доц. д.р Ина Димитрова 


