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Дисертационният труд се състои от увод, изложение в пет глави, заключение, списък на 

съкращения и библиография. Общият му обем е 492 нестандартни страници.  

В библиографията са посочени 587 заглавия, от които 408 на кирилица и 179 на латиница, както 

и списък с нормативни документи и архивни източници. 

Публикациите по темата са 13, от които 7 – на български, 5 – на английски, и 1 – на полски 

език. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Целта на изследването е да се проследят употреби на биомедицински и евгенични 

дискурси в България за регулиране на достъпа до публичността от края на XIX в. до Втората 

световна война. Предмет на изследване са фигури на анормалното и неговите носители – 

анормални персонажи, както се конструират и нормализират в определени социално-

институционални пространства. Под „анормално” в дисертацията се разбират патологични и 

патологизирани физически и психически състояния, които поради социалната си 

неприемливост са обект на нормативни формули за квалификация и дисквалификация. 

Различните форми на анормалност в обсега на анализ се разглеждат като отклонения от 

биомедицински норми в разнообразните им, исторически променливи, стратегически сечения 

със социокултурни и правни норми.  

Юридическите предписания в закони, подзаконови и съдебни актове, съдържащи 

референции към медицински норми със социален елемент, представляват един от базовите 

емпирични източници на изследването. То „укрепва” върху масив от научни монографии, 

учебници и статии, научно-популярни текстове в брошури и периодични издания, архивни 

материали и документи с интердисциплинарно значение. 

Важен инструмент за анализа им е фукоянската критическа теория. Методологическият 

ключ към формулирането и доказването на работните хипотези обаче е изграждането на 

концептуална решетка, в която се преплитат различни конструктивистки подходи. Водещо е 

усилието не за удържане на емипиричния материал в монолитна теоретична схема, а за 

методологическа гъвкавост, наложена от изискванията на културноисторическата 

реконструкция.  

Нейните резултати показват, че в България през разглеждания период се полагат 

институционални усилия за регулиране на достъпа до публичността с биомедицински 

аргументи, като в хода на тези процеси се установява общ регистър на анормалното и негови 

специфични персонажи. Този негативно определен „здравен ценз” за социално участие открива 

неизследвани подстъпи към културните противоречия на българската модерност. 

 

УВОД 

 

Това изследване започна като питане за основанията, значенията и заварения културен 

ресурс на инициативите за популяризиране и легализиране на евгенични мерки в България до 

Втората световна война. В хода на изследователската работа се оформи хипотезата за 

евгениката като пресичаща дискурсивното си пространство с това на други модерни форми на 

биосоциално инженерство: обществена хигиена и предпазна медицина, градски политики, 

физическа, криминална и расова антропология и пр. В проследяването на отделни техни 

аспекти, разположени в близко или по-далечно съседство с евгеничните конструкции, анализът 

разшири първоначалния си евгеничен фокус. Той се „разпръсна” върху хетерогенно поле, в 

което се търсят значенията на болести и аномалии, възприемани тук не като есенциални 

природни дадености, а като културни конструкти на анормалности, обвързани с представи за 

социална малоценност и не(при)годност. Тези хибриди стават възможни и в българска 

културна среда по силата на комплексни и многопосочни взаимодействия между 

биомедицински дискурси с други научни, юридически и социокултурни нормативни режими. 

Понятията за нормативност и (а)нормалност, както и цялостният концептуален и 

методологически апарат на работата се изясняват в първа глава. Теоретичната й рамка 

обхваща и връзката социална (културна) – медицинска – правна норма, където всяко следващо 

нормативно равнище се надгражда върху предходното. Подходът позволява проучване нивата 

на институционална медикализация в България чрез възстановка на усилията за въвеждане и 

провеждане на медицински норми в публичната среда, които да фиксират матриците за 

нормализация на анормалните. Така става възможно да се интрерпретира 

(правно)институционализираното присъствие на различни категории анормални субекти като 

обект на нормализационни мерки, вкл. и в нормативната предистория на евгеничните проекти.  
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Съдържанието на останалите дисертационни глави се структурира около „сглобките” 

между медицински и публични основания за (дис)квалифициране на анормални в четири 

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 семейството).  

Така предмет на втората глава от изследването е конструирането на анормалния като 

аспект на правно-медицинските взаимодействия в борбата с престъпността и други форми на 

индивидуална и социална „душевна патология”. В генеалогичен план ролята на психиатричния 

и съдебно-психиатричния дискурс за разработването на проблема за анормалните е централна. 

Оттук и значението на тази част от работата, която се стреми да изяви както дисциплинарните 

ефекти от психиатризирането на криминални и девиантни субекти, така и биополитически 

проекти за хигиенизиране на „народната душа”. Затова и душевно-анормалните персонажи, 

дискутирани в тази глава, имат своите неизбежни генеалогични разклонения и в останалите 

социално-институционални сфери от обсега на изследването. 

Темата на трета глава е мотивирана от разбирането, че училището е друга зона с 

първостепенно значение за тестването и утвърждаването на социалната хигиена; към 

училищното здраве са насочени и евгенични аспирации.  Както  посочва  Н. Роуз, училището 

позволява едновременно индивидуализиращо класифициране и употреба на статистически 

методи спрямо цялата съвкупност от лица, които поради факта на възрастта си са събрани 

заедно и обхванати в полезрението на медицинския поглед. Детето, което е подложено на 

развитие, пребивава в несигурната зона между здравето и болестта, което го превръща в 

първата прицелна точка на систематичното усилие да се сближат нормалното и анормалното 

като различия по степен.  

Порасналото дете трябва да стане дисциплиниран, продуктивен и ефективен гражданин с 

определен психофизически капацитет. Степента, в която това е постижимо и постигнато, се 

удостоверява в системите за професионален и военен подбор, които реконструира четвърта 

глава. В този смисъл наборът от нормативни изисквания към здравния статус на кандидата за 

чиновник, работник, войник или трудовак опосредява проблематиките на (а)нормалността и 

трудоспособността.   

И ако четвърта глава е най-пряко проявление на държавно-медицинската селекция за 

целите на обществената хигиена, пета глава е най-директно относима към дифузията между 

българската обществена и расова хигиена през този период. Тази заключителна част от 

дисертацията се подразделя на две подчасти, първата от които реконструира проевгеничните 

политики с най-голямо практическо значение, а втората се стреми да изведе пределни 

културологични значения на социалдарвинистките, биомедицинските и евгеничните дискурси. 

Така дебатите върху (не)здравите и (не)достойните индивиди и общности се вграждат в 

конструкциите на културни време-пространства на „родното”. 
 

 

ГЛАВА I. АНОРМАЛНОСТ И НОРМАТИВНИ РЕЖИМИ НА ДОСТЪП ДО 

ПУБЛИЧНОСТТА: КАРТОГРАФИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА 

 

Първа глава разработва цялостния концептуален и методологически апарат на работата. 

За структуриране на съдържанието й е използвана метафората на спиралата. Най-вътрешният й 

кръг вписва централния проблем за нормите и (а)нормалното в перспективата на философията, 

социалната теория и медицинските науки. Така очертаната проблематика се „разгъва” във 

всеки от останалите концентрични кръгове. Те описват наслагващите се и частично 

преодоляващи се един друг нормативни модели на клиничната, социалната медицина и 

евгениката. Анализът се съсредоточава върху конструктивистки парадигми, които директно 

третират или индиректно се отнасят към медицинските знания за индивидуална и колективна 

патология и девиация. Стремежът е да се поставят под въпрос естеството и „естествеността” на 

биологични норми и техните социални инструментализации.  
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1. Въведение и изследователски хипотези 

Началният параграф въвежда в концептуалните основания на проблематиката чрез кратко 

представяне на основни  моменти от историята на евгениката и расовата хигиена в Германия, 

Англия и САЩ. Най-общо т.нар. негативна евгеника предвижда система от мерки за 

ограничаване и възпрепятстване на възпроизводството на преценените като наследствено 

малоценни или напълно негодни индивиди, а т.нар. позитивна евгеника предлага инструменти 

за поощряване размножаването на считаните за биологично пригодни. Акцентира се върху 

факта, че евгеничното поле надхвърля както идеологиите на тоталитарните режими, така и 

пространството на лабораториите и академичните институции, за да се превърне в част от 

модерното културно въображение, особено в периода след Първата световна война.  

В този контекст се подчертава особеното място в изследването на българските евгенични 

проекти. Eвгениката се концептуализира като продукт на модерността, който е невъзможен без 

определени стратегии и технологии, инкорпорирани в развитието на западните биомедицински 

дискурси от края на XVIII век насетне, и е мислим като възможна ексцесна точка в употребите 

им. В тази връзка се дефинира понятието „биомедицински дискурси”. В по-широк смисъл за 

целите на дисертацията то включва дискурси на медицината, биологията, психиатрията и 

медицинската психология. 

Проблематизирането на нормите, посредством които се конструират анормални персонажи, 

в български културен контекст от края на XIX до средата на XX в. е определено като важна 

задача на изследването. А решаването й надхвърля реконструкцията на евгеничните проекти. 

Анализът се фокусира върху (но без да се свежда до) правнонормативни режими, които 

закрепват определени медицински норми, които на свой ред инкорпорират социални (морални, 

поведенчески, ценностни) норми на различни дискурсивни равнища.   

 

2.  (А)нормалност и нормативност: постановка на проблема 

В този параграф се очертава най-обща теоретична рамка за анализ на епистемологичните 

режими на медицинско знание и на неговите модели. Питането що е „(а)нормалност” като 

съдържание/задание на определено твърдение със статут на норма е отнесено към 

философските и етическите дебати върху възможното или невъзможно отстояние между това, 

което е (предпоставено като „факт”, „даденост” или „обект” на норма), и това, което трябва 

да бъде (нормативно предложение или предписание). Навлизането в дълбочина в етико-

философските дебати върху природата на нормите и фактите остава извън предмета на 

изследването. Акцентира се обаче върху факта, че просвещенският проект полага домейна на 

западната наука с амбицията за отчленяване на знанието за „това, което е”, от предмодерното 

му състояние на религиозно-етическо смешение с разбирането за „това, което трябва да бъде”.  

С институционализирането на патологичната анатомия, развитието на експерименталната 

физиология и болничното наблюдение през XVIII в. възниква нов обяснителен модел на 

болестта – този на клиничната медицина. В неговите рамки анормалното представлява 

патологично отклонение от определени анатомични и физиологични норми в границите на 

индивидуалното тяло.  

Съдържанието им се проблематизира в прочит на концепцията на Ж. Кангилем, развита в 

„Нормално и патологично”. Представата за болестта като жизнен процес (самото тяло се 

разболява) налага концепцията за скалата от количествени, а не качествени различия между 

физиологичното (нормално) и патологичното (анормално). Както обаче подчертава Кангилем, 

физиологичното и патологичното не могат да бъдат описани количествено като „обективни” 

факти, доколкото знанието за тях е опосредено от определена норма, която почива на неявното 

смесване между „типично” и „идеално”. Оттук и дефинирането на „(а)нормалното” – като 

дескрипция на (не)съответствие със стандарт – е производно от прикрито упражняване на 

„нормативност” – като задаване, предписване на стандарт/норма.  

На следващо място анализът извежда новия социално-ориентиран модел за медицинското 

знание и неговите приложения, който се утвърждава през XIX в. в Европа. Ако в класическия 

патологичен модел на клиничната медицина медицинският интерес е изцяло съсредоточен 

върху връзката между патоген и физическо увреждане в очертанията на индивидуалното тяло, 

проблемите с тифните и холерните епидемии, безпокойствата около растящата градска беднота 

в индустриалните гета и свързаните с нея цял набор от нови опасности за обществения ред, 
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здраве и просперитет налагат медицинският поглед да надхвърли границите на индивидуалното 

тяло и да се пренесе и върху социалното, за да потърси там етиологични фактори на болестта. 

Възниква т.нар. социална хигиена като мащабен проект за превенция на колективното здраве, 

който обхваща широк набор от предписания: от жилищни и комунални мерки за 

благоустройство, през режим на хранене и хигиена, профилактика на телесното и душевното 

здраве, до сферата на репродуктивната биология. Анализът подчертава, че новата медицина на 

социалното не изключва клиничния нормативен модел, спрямо който се дефинира 

индивидуалната патология. Тя се надгражда върху него, като го интегрира и приспособява към 

колективистични определения на „социална патология” във все по-разрастващ се диапазон от 

стратегии и техники за регулиране на връзките между индивида и неговата социокултурна 

среда.  

 

3. Социални (пре)въплъщения на медицинските норми 
За да се конкретизира избраният методологическия подход на изследването, се въвежда 

моделът на социолога Дейвид Армстронг за концептуализиране на отношенията между 

социалната теория и патологичния модел на клиничната медицина. Формите на тези отношения 

се проследяват в историческа перспектива, която демонстрира постепенната еманципация и 

нарастващата критичност на социалното знание спрямо медицинското.  

По-ранните етапи на взаимодействие между социална и медицинска експертиза протичат 

в рамките на подпомагащите и допълващи функции на първата спрямо втората и в този смисъл 

представляват израз на конформистка позиция спрямо доминацията на патологичния модел на 

клиничната медицина. Ако социологията като наука става възможна в „генетична” връзка с 

патологичния модел на медицината и неговия пренос върху изучаването на обществената 

тъкан, то медицинската социология се оказва в пряка родствена връзка с модела на социалната 

медицина.  

Като първи по-значителен опит за известно автономизиране на социалната теория върху 

медицината се разглежда превръщането на функционализма в доминиращ подход на 

медицинската социология от 1950-те и 1960-те. Отбелязан е водещият принос за това на Толкът 

Парсънз.  

На следващо място в параграфа се маркират границите, в които понятието „социален 

конструктивизъм” е определящо за методологическата рамка на дисертацията. Отчетени са 

значенията на епистемологичните критики в тази връзка от страна на Я. Хакинг, П. Улгар, Б. 

Латур и Н. Роуз. Анализът обосновава тезата, че те атакуват по-скоро изхабяването на самия 

термин, отколкото изчерпването на въпросите, които повдига. Така под „социален 

конструктивизъм” в максимално широк смисъл тук се разбират набор от концептуални 

подходи, които спомагат за интерпретиране на различни форми и равнища на социално влияние 

върху „строежа” на медицински-релевантното знание и/или неговите обекти. В по-тесен смисъл 

под „социално-конструктивистки подходи” към феномените на болестта и знанието за него се 

имат предвид тези от тях, които проблематизират натуралистичните (биодетерминистки) 

обяснителни модели и техните есенциалистки претенции. Историографският подбор на 

концепции включва и такива, които не съдържат директни рефлексии върху биомедицината, но 

са релевантни за проясняване на нейните културни значения. 

 

4. „Стигма”, „патологични” метафори и „мръсотия”: социологически, реторически и 

антропологически фигури на анормалното  
В този параграф са представени основно концепцията на Ървин Гофман за стигмата, 

метафорите на болестта у Сюзан Зонтаг и концепцията на Мери Дъглас за чистота и опасност.  

Гофмановата концепция за стигмата е реконструирана в контекста на теорията на 

етикетите и символния интеракционизъм, които се налагат като водеща парадигма на 

медицинската социология през 1960-те години. Стигмата е дискредитиращ и дискриминиращ 

атрибут, който свидетелства за отклонение от културен стереотип и следователно изразява 

някаква слабост, недостатък или недъг. Значението на теорията на стигмата за изследването е 

преди всичко във фокусирането й върху социалната материя (вместо биологичната 

материалност) на „нормалното” и „девиантното” (анормалното) и тяхната нормативна природа. 

Оттук и конструктивисткият момент в теорията за стигмите/етикетите – те са отчетени като 
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референтни стойности на норми за идентичност, фиксирани в социално-ролеви репертоари и 

комуникирани чрез знаци и символи в динамична интерактивна среда. В този смисъл 

съдържанието на понятието „евгенични стигми” (М. Турда) може да се разшири така, че да 

обхване репресивните и алиениращи функции и на други медицински стигми. Това в теорията 

на Гофман, което липсва за целите на настоящата работа, интересуваща се от стратегиите на 

институционални употреби на „социално патологичното”, е анализ на дискурсивното 

производство на нормативни модели и историзиране на институционалните им механизми.  

На следващо място в параграфа се анализира понятието на С. Зонтаг „наказателни 

метафори” на болестта като означение тъкмо на стигматизиращия ефект, произтичащ от 

определени болестни състояния: от самото им „дамгосващо” и „анатемосващо”  назоваване. 

Това, което приобщава реторически тези страдания, са страховете от морална (и дори 

буквална) зараза, която се носи от всяка по-значима мистериозна болест, както и 

психологизирането им като израз и дори следствие на индивидуалния характер. 

Разконспирирането на определени заболявания като метафори от Зонтаг не включва питане за 

евентуална социална конструираност и на телесното в медицинските му определения, а 

представлява деконструиране на неговите метафори като „болести” (от които трябва да се 

„излекуваме”).  

Ако за Гофман стигмата изразява несъответствие с културен стереотип за идентичност, а 

за Зонтаг – негативна метафора на болестна реалност, за Мери Дъглас, която не използва 

понятието, то все пак е изводимо от културната символика на „омърсяването” и социалната 

маргинализация. В парадигмата на М. Дъглас „чистото” и „мръсното” са разчетени като базови 

категории на човешката дейност по класифициране и дисквалифициране на предмети и идеи за 

под-реждане/уреждане на света. Механизмите на омърсяването и пречистването/причестяване 

на/към общността служат като възможно обяснение на културния смисъл от социално 

хигиенизиране и евгенично оздравяване и в модерността. Същевременно анализът 

проблематизира доколко едрият структуралистки мащаб, в който се разгръщат категориите за 

чистота и опасност, може да удържи прецизността на концептуалните разграничения и 

специфичността на модерните понятия и практики, вкл. за целите на настоящото изследване.  

 

5. Увреждане, болест, инвалидност: медицински, социални и/или индивидуални 

модели/конструкти? 
Проблемът за „стигматизираните здравни състояния” и необходимостта от 

дестабилизиране на знанието за инвалидността е една от основните линии, по които се 

реализира влиянието на теорията на етикетите в интеракционистката перспектива на disabilities 

studies. Затова дисертацията се спира и върху изследванията на инвалидността, които се 

утвърждават като интердисциплинарно поле на хетерогенни концептуални направления през 

1980-те години. През 1970-те британски активисти на движението на хората с увреждания 

изработват и популяризират т.нар. „социален модел на инвалидността”, който се дефинира като 

опозиционен на медицинския модел, изхождайки от дистинкцията увреждане (impairment) – 

инвалидност (disability). Инвалидизацията в определенията на Майкъл Оливър, Колин Барнс, 

Марк Прийстли, Том Шекспир и др. не е резултат от биологично увреждане, а (д)ефект от 

създаването на бариери пред публичното участие на хората с увреждания, т.е. социално 

подтисничество с посредничеството на медицинската професия.  

Подобно на схемата impairment – disability – handicap, която функционира като 

своеобразна разпределителна инстанция за значенията на индивидуалния опит, социалните 

норми и медицинската експертиза във връзка с хроничните състояния, диференциацията между 

disease, illness и sickness придобива (подчертано антропологическа) легитимност по отношение 

на общите болестни разстройства. Disease маркира болестта като биологичен дефицит, чиято 

релевантност се кодира от определена медицинска норма/категория. Illness реферира културно 

структурираното лично преживяване на болка и страдание, а sickness e „бланкетен термин”, 

който според контекста може да се отнася до disease и/или illness. В тази връзка се регистрират 

теоретичните тенденции към плурализация на моделите на знание за болестта от края на 1970-

те години насетне, които намират проявление в етнографски и социологически приноси за 

реабилитация на лаическите представи и индивидуалния смислов опит за боледуването/illness 

(Енгел, Клайнман, Янг и др.).  
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6. Що е медикализация? Епистемологични дебати 
Понятието „медикализация” се появява през 1970-те години, за да атакува нарастващата 

професионална власт на медицината, която усвоява все повече социални явления под 

рубриките на болестните феномени и монополизира легитимното знание върху тях, 

превръщайки се по този начин в централна институция за социален контрол. 

Медикализационната критика (П. Конрад, Ъ. Зола, Т. Саас, Ив. Илич, Е. Фрийдсън и др.), която 

протича в разновидни посоки, се проследява в работата като опозиционна форма на социално 

теоретизиране върху медицинското знание.  

Следващата част от параграфа вписва рефлексиите върху биомедицинските категории в 

социално-конструктивистките тенденции, характеризиращи т.нар. (социални) изледвания на 

науката. От по-ранните изследвания в това интердисциплинарното поле се открояват позициите 

на Единбургската (Д. Блур, Б. Барнс, Д. Хенри, М. Мълкей и др.) и на Батската школа ( Х. 

Колинс, Т. Пинч и др.).  

На концептуализациите на Латур в „Никога не сме били модерни” е отделено по-

специално внимание. Голямата задача на антропологията според Латур е да разконспирира 

хибридите („квази-обекти” и „квази-субекти”, амалгами от природа и култура), които се 

произвеждат „нелегално” в модерността, за да позволи регулирането на ръста им като резултат 

от тяхното по-демократично, т.е. „общосъгласувано произвеждане”.  

В епистемологичните дебати за значенията на социално-конструктивистките подходи към 

научните когнитивни модели се включва и темата „медикализация”. През 1987 г. социологът 

Майкъл Бъри атакува конструктивисткия постулат за релативизъм на всяко знание с аргумента, 

че той би следвало да се отнася и за научните  резултати на самия социален конструктивизъм, в 

конкретния случай – тезата за медикализацията. Отговорът на Никълсън и Маклафлин е, че 

културните контекстуализации на знанието не включват непременно оценка за неговата 

неистинност, а демонстрират условията за появата, развитието и утвърждаването на 

медицинските категории. 

Вниманието върху концептуалния модел на Никълъс Роуз в дисертацията се отдава на 

адекватността му спрямо теоретичните задачи на изследването. Роуз определя подхода си като 

„историческа епистемология” и „епистемология на асемблирането”, за която представляват 

интерес епистемологичните условия, позволяващи определени неща да се считат истинни в 

определен момент, и различните стратегически, аргументационни и доказателствени 

механизми, които са изискуеми, за да се приеме нещо за вярно. 

Последният корпус от текстове, дискутирани в параграфа, артикулира 

медикализационните критики от марксистки позиции – чрез разобличаване на „извън-

теоретичната функция” (Манхайм) на медицинското знание (Б. Еренрайх, Д. Инглиш, Н. 

Ларсън, Дж. Бърлант и др.) В края на параграфа е подкрепено разграничението, което Дебора 

Луптън прави между „ортодоксалната” критика на медикализацията, вписана в парадигмите на 

марксизма и либералния хуманизъм, и Фукоянската перспектива, с която има допирни точки.  

 

7. (Медицинската) власт-знание 
Теоретизирането на властта, нормите и анормалността в перспективата на Фуко имат най-

голяма тежест в концептуалния товар на изследването, затова този параграф е посветен на 

обстойния им анализ. Проследяването на властовите механизми в термините на Фуко не е 

изследване на обекти, а на „режими на истина”, в които тези обекти се произвеждат и стават 

видими, и в които знанието функционира едновременно като ефект от определени социални 

противопоставяния и властови тактики, и като условие за упражняване на властта. Нейната 

генеалогия в модерността е анализирана в параграфа като историческо изработване на три типа 

власт (суверенна, дисциплинарна и биополитическа) и съответните им диспозитиви. Те са 

илюстрирани чрез моделите за справяне с три болести ‒ проказа, чума и едра шарка, които 

Фуко проследява. Както той подчертава, макар и възникнали в историческа последователност, 

механизмите на трите типа власт не се преодоляват във времето, а всеки следващ диспозитив 

интегрира и приспособява към себе си, модифицира и усложнява техниките на предходните.  

В тази връзка дисертацията разглежда клиничната и социалната медицина като два 

взаимозависими модуса на биовласт-знание и нормативни инструменти на анатомо- и 
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биополитиката. Нормата като „естествено правило” и елемент на власт се прилага по еднакъв 

начин към тяло, което трябва да се дисциплинира, и към население, което трябва да се 

регулира/осигури – следователно биомедицинската норма може да изпълни ако не главната, то 

все пак възлова роля на медиатор. Интерпретацията на Фукоянската парадигма обосновава 

тезата, че ако дисциплиниращата функция на медицината се упражнява чрез медикализация и 

„нормиране” на индивидуалния организъм, то медикализацията на социалния организъм 

протича под формата на биополитическа „нормализация”.  

На следващо място в изложението е обсъдена концептуалната схема на Дейвид 

Армстронг, в която т.нар. „медицина край леглото на болния” (bedside medicine), „болничната 

медицина”, и „надзорната медицина” (surveilance medicine) транскрибират Фукоянския 

тристепен модел на власт-знание. Аргументирана е тезата, че трите медицини на Армстронг 

„дестилират” хетерогенността на конкретните исторически практики на властване-знаене. 

Критиката е отнесена по-общо към философските основания на фукоянската рефлексия върху 

властта и нормите. В тази връзка е направено методологическото уточнение, че 

дисертационното изследване се стреми да преодолее тъкмо този потенциален есенциалистки 

елемент, като се ползва от моделите на власт-знание на Фуко, но търси преди всичко 

конкретните им исторически съдържания.  

 

8. Евгениката срещу индивидуалното, социалното и расовото израждане 
Тази част от работата вписва приноса на изследванията върху евгениката в 

проблематиката на анормалното, за да очертае последния историографски и теоретизиращ кръг 

на спиралата, въведена по-горе като метафора на дисертационната структура на първа глава. 

Представени са по-важни модели за културно-историческо изследване на евгениката, като 

паралелно с това са откроени тематични ядра на евгеничните политики и практики в 

сравнителноисторическа перспектива. 

На първо място са деконструирани популярните представи, наложени от по-старата 

историографска традиция, които свеждат евгениката главно до псевдонаучно знание, 

инструментализирано за целите на фашистки и расистки злоупотреби. От 1980-те и 1990-те 

години насетне се развиват нови методологически похвати за историзирането на евгеничните 

проекти и текат интердисциплинарни дебати върху спецификите на разнопосочните им научни, 

социални и политически основания. В тази връзка Джеф Елей например предлага една 

дискурсивно ориентирана културна история на нацизма и неговата „биологична политика” да 

замени традиционните исторически критики върху идеологията. Оформя се научен лагер, 

изследващ фашистките, расистки и/или евгенични политики не като аберация на модерния 

(просвещенски) проект, а като интегрална част на модерността, немислима без развитието на 

определена научна рационалност, „свободна от морални ценности” и зависима от научните 

технологии и технологиите на държавната власт (Д. Пьокерт, П. Фрицше,  П. Вайкарт, З. 

Бауман и др.). В параграфа се анализира и концепцията на Фуко за „държавния расизъм” като 

парадоксално съчетание на „архаична” суверенна власт и модерна биополитика, вътрешно-

присъщо на всички модерни държави, макар и при специфични обстоятелства и в различна 

степен. Представена е и тезата на Рон Дикинсън като компромисен модел, който отчита 

биомеханиката на властта във фукоянски термини и критиката на тоталитаризма като критика 

на идеологията, имплицирайки традицията, изхождаща от Хана Аренд и Адорно.  

В дисертацията е аргументирана тезата, че за евгеника, вместо за евгеники, т.е. генерално, 

може да се говори само в широк смисъл, като се държи сметка за множествеността както на 

понятието, така и на приложенията му в различните държави и в контекста на различни научно-

институционални, политически и културни традиции. В тази връзка се очертава като 

перспективно направление на съвременните изследвания на евгениката нейната сравнителна 

социална история (Д. Кевлъс, М. Адамс, Г. Броберг и Н. Рол-Хансен, Н. Степан и др.). В 

началото на XXI в. излизат от маргинализираната си историографска позиция изследванията на 

евгеничните проекти и движения в Централна и Югоизточна Европа (М. Турда, К. Промитцер, 

С. Трубета, Д. Каракацани, К. Узарчук и др.).  

Следващата част от първа глава реконструира основни значения и употреби на дискурса 

върху „израждането”. Концепцията за „дегенерация” в разновидните й формулировки като 

наследствен процес на постъпателен регрес на човешкото от определен нормален тип е 
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ключова за разбирането на евгениката. Постепенно понятието надхвърля психиатричния си 

генезис и се превръща в еластична дискурсивна матрица, чието съдържание може да побере 

практически всяка аналитична категория: индивид, семейство, класа, нация и, разбира се, раса. 

Затова дисертацията проследява в резюме как се структурира обемът на понятието „израждане” 

в различни национални контексти (Франция, Италия, Англия).  

 

9. Български евгенични проекти: основни тенденции 
Параграфът предлага концептуален синтез на българските евгенични проекти, дефиниран 

като резултат от усвояването и адаптирането на западни биополитически модели от края на 

XIX до средата на XX век. Ключовото понятие „израждане” идва да означи междувоенната 

криза на колективната идентичност, чиито симптоми обаче датират от края на XIX век, когато 

се проявяват и първите форми на социална критика спрямо модернизацията в България. Така 

израждането артикулира и кризата на българската модернизация, в сложно съотнасяне към 

западната криза на модерността.   

Изложението резюмира основни тенденции на първите рефлексии върху израждането в 

България от края на XIX и началото на XX век, които се доразвиват и модифицират след 

Първата световна война, а именно: социалнодарвинистка и неоламаркианска реторика при 

аргументирането на социални проблеми като имащи по-силно или по-слабо изразен биологичен 

субстрат и фокусиране на проблема за израждането върху ръста на т.нар. социални болести – 

душевни анормалности, туберкулоза, венерически заболявания и др., а оттук и призивът за 

хигиенизирането им чрез брачни забрани и медицинско освидетелстване. Това усилие на свой 

ред се легитимира чрез взаимно преливане между образите на наследствената слабост и 

обществената опасност, от което следва и смесването между проевгенични (хередитариански) 

подходи и прохигиенистки (енвайърменталистки) модели за борба с израждането чрез 

въздействие върху социалната среда. Тези модели „проиграват” визията за народно израждане 

на сцените на града и селото в отсъствието на стабилен политико-идеологически референт 

(ляво/дясно). 

На следващо място се представят основните агенти на евгеничния дискурс у нас в 

междувоенния период, когато популярността на тези идеи нараства, и техните 

институционални и концептуални групирания. Направено е уточнението, че общото 

съдържание на евгеничния дискурс в България, очертано в първа глава, подлежи на 

конкретизация в следващите. Те проследяват проекти и практики, разпръснати в изследваните 

социално-институционални пространства на биомедицински дискурси.  

 

10. Анормалност и нормализация на анормалните: обща методологическа хипотеза  
Заключителният параграф синтезира концептуалното съдържание на анормалното, 

фиксирано в критично обобщение на представените теоретизации. Така „анормалното” се 

определя като биосоциален хибрид и конструкт на нормативно отклонение. Дисертацията е 

опит за проследяване и промисляне на дефинициите на различни психически и физически 

„дефекти” като хибридни ефекти от стратегически сечения, взаимни означавания и замествания 

между биомедицински и други социо-културни норми. В този смисъл изследването се 

интересува от историческата динамика на (въз)производството на норми и биосоциални модели 

на (при)годността, а не от установяването на автентичната или неавтентична реалност на 

болестта.  

Хибридността на анормалното се определя в концептуална близост с Фукоянската 

парадигма – като общ знаменател на възможните психически девиации било от органично-

функционалната, било от поведенческата норма, било и от двете в тяхната психиатрично 

произведена връзка. За целите на изследването това определение е разширено, за да побере 

отклоненията и от телесни норми.  

Заявената амбиция при изграждането на изследователския концептуален апарат е да се 

извлекат нормативните модели на индивидуално-ориентираната медицина, на социалната, 

както и на евгениката, за да се дискутират критично в начина, по който, разгръщайки се 

подобно на спирала, „увличат” проблема за анормалното. Тези модели всъщност структурират 

нормативните пластове на „анатомополитиката” и „биополитиката” и в съдържанието на 

следващите дисертационни глави. Обект на анализ е как различни биомедицински норми се 
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инструментализират, за да селектират и елиминират анормални персонажи. В този смисъл 

изследването се насочва както към патологизираните отклонения като основания за 

цензуриране на достъпа до публичността, така и към държавно-медицинското 

„администриране” на определени патологични разстройства за социални цели. Различните 

форми на анормалност се възприемат като епистемологически различни типове хибриди. 

Централният фокус на работата не са изолираните съдържания на медицинските норми, а 

тяхното социално битие и по-точно зависимостта им от определени държавно-

административни задания и превръщането им в „таргет” на институционални употреби. 

Погледнати от този ъгъл, концентричните кръгове на гореописаната спирала могат да се 

възприемат и като мишена. Тя е разграфена по хоризонтала и вертикала така, че да открои 

анормалното като срединна/прицелна точка на четири инстититуционални полета, в които се 

договарят, налагат и прилагат биологични и медицински норми. В секторите на съдебно-

психиатрично, медико-педагогическо, трудово-медицинско и брачно-хигиенно производство и 

потребление на научна експертиза се очертават институционални модуси на дисциплинарна и 

биополитическа власт-знание, които усвояват медицински категории и норми.  

  

ГЛАВА II. АНОРМАЛНИ (И) ПРЕСТЪПНИЦИ: СЪДЕБНО-ПСИХИАТРИЧНИ 

КОНСТРУКЦИИ НА ОТКЛОНЯВАЩОТО СЕ ПОВЕДЕНИЕ  

 

Втора глава проследява ключова разновидност на анормалния субект в българска 

културна среда през разглеждания период. Обект на изследване е аморалният и асоциален 

индивид, чието душевно разстройство, като психиатричен конструкт, го превръща в реален или 

потенциален общественоопасен извършител на престъпление, а оттук – и във (възможен) обект 

на наказателното право. Анализът очертава конгфигурации на взаимодействията между 

юридическия и психиатричния дискурс върху „болестното безредие” (Фуко), за да установи 

доколко и как се усвояват на родна почва фундаментални структури на модерния съдебно-

психиатричен опит за анормалните. Очертана е исторически непознатата територия на 

взаимодействие между българския наказателноправен дискурс и експертно-психиатричните, 

криминологични и евгенични теории, проекти и практики. В тези рамки криминализирането на 

психичната аномалия и психиатризирането на криминалната опасност се превръщат в общ 

ресурс на публичната, вкл. расова хигиена. 

 

1. Въведение  
Уводният параграф описва предмета и целите на анализа. Като основент фокус на 

интерпретация се определят конструкциите на анормалния престъпник, които са легално 

потвърдени в института на невменяемостта. Подчертано е централното място на моделите, 

правилата и практиките, засягащи съдебно-психиатричната експертиза. Поставя се 

изследователският въпрос доколко родните приложения на експертизата предлагат серия от 

„дублети” на престъплението, неговия автор и наказанието във фукоянски термини. 

 В генеалогичен психо-експертизата дублира престъплението, като се измества от законовата 

му квалификация към изключенията спрямо определени физиологични, психологически и 

морални правила. Целта е да се демонстрира дълбинната връзка между извършено 

престъпление и начина на живот на неговия извършител, доколкото същинският обект на 

наказание е рационалният мотив на деянието. Наред с това експертизата дублира извършителя 

на конкретно престъпление с обобщения персонаж на престъпника, отнасяйки го към 

определени „криминало антропологични” типове. Поражда се подозрението за лудост в 

основата на всяко престъпление, което релативизира опозицията между тях във фигурата на 

невменяемостта. Престъпните лудости и лудостта на самото престъпление са фигури, 

легитимиращи третата функция на експертизата: да дублира наказанието в употребите на 

съденето. Разбирането за близка природа на престъплението и патологията оправдава 

налагането на превантивни и „лечебно-поправителни” санкционни мерки спрямо анормалните, 

независимо от или паралелно с налагането на наказания.  

 В тези медицинско-юридически метаморфози става възможна и фигурата на „намалено 

вменяемия” анормален персонаж. Той не е юридически негодният субект, който не подлежи на 

наказателна отговорност, нито душевноболният, подлежащ на медицинска терапия. 
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Анормалният е предразположен към престъпление аморален, който е носител на 

психиатризирана и юридически валидна опасност. Степента й, отчетена по скалата на 

нормалността, показва и степента, в която е размита опозицията между душевна патология и 

наказателна отговорност. Изследването реконструира наративите на съдебно-психиатричната 

експертиза, в които подобията на болестта-и-престъплението стават възможни като обекти на 

властта за нормализация (терапия-и-наказание). Тя съсредоточава ефектите от „удвояването” на 

правни и медицински компетенции, които в стратегическата си колаборация опорочават 

собствените си критерии за истинност.  

 

2. Уредба на наказателната невменяемост в новоосвободената държава. 

Законодателна и културно-историческа база на Наказателния закон от 1896 г. 
На първо място в параграфа се анализира уредбата на невменяемостта в Отоманския 

наказателен кодекс (1858 г.) и Устава на наказанията (1880 г.). Значително място е отделено на 

обсъжданията в Народното събрание при приемането на първия български Наказателен закон 

от 1896 г., който остава в сила до края на изследвания период. Окончателната формулировка на 

неговия чл. 41 гласи: „Не се вменява във вина деяние, извършено от лице, което през това 

време не е могло да разбира неговото свойство и значение или да ръководи постъпките си по 

недоразвитостта, умственото разстройство или безсъзнателността си”. На общия идеен фон на 

парламентарния дебат се открояват културните опозиции между традиционно и модерно; родно 

(европейско) и чуждо (азиатско) правотворчество, както и въпросите за избора на подходящ 

метод и правна техника за юридическо дефиниране на невменяемия субект. Изследването 

реконструира дискусиите към всеки от тези методи, за да покаже как отстояването на модерна 

научност от представители на психиатричната инстанция се засреща със стремежа на 

законотворците към усвояване на най-актуалната правна техника. 

 

3. Природата на престъпността: теории, проекти и практики 

3. 1. „Криминално-антропологичната” срещу „класическата” школа  
В този параграф се обсъжда въпросът за „свободата на волята” като евентуално основание 

на наказателното вменение във връзка с предложената редакция на разпоредбата относно 

невменяемостта в първия наказателен законопроект от 1888 г. Реконструират се залозите в 

спора между т.нар. детерминисти и индетерминисти дали е възможно конструиране на 

наказателноправна теория, базирана върху проблематизираното понятие „свобода на волята”. 

Индетерминистите защитават класическите принципи на либералните наказателни кодекси, 

които презумират способността за автономен личен избор като израз на свободна морална воля 

за или против извършването на престъпление. Детерминистите, напротив, застъпват идеята за 

естествена, т.е. биологическа причинност на криминалните актове, независимо от нечия 

субективна воля. От края на XIX в. насетне български медици и правници коментират 

проблематиката на (ин)детерминизма във връзка с „пътуващите” европейски понятия на 

класическите наказателни кодекси и тези на т.нар. позитивна школа на криминалната 

антропология. Референциите на родните експерти предпоставят по-детайлно разглеждане на 

основните теоретични претенции на тези конкурентни направления в криминологията, 

заявяваща се от последната четвърт на XIX в. като наука за причините на престъпността. 

Както посочва Р. Ветцел, криминалната антропология се крепи върху няколко общи 

положения: водеща роля на наследствени фактори в природата на престъпното поведение и 

специфична морфология на престъпниците, обусловена от определени патологични феномени. 

Криминологичните концепции надрастват италианския си произход (в теориите на Ломброзо, 

Фери и Гарофало) и се разпространяват в Европа, като отварят пространство за дебат и в 

юридически термини. Инициативите за реформи в пенологията и наказателното право са 

свързани с оправомощаването на държавата да обуславя наказанието за иначе стриктно 

формулирано в закон престъпление от индивидуалните особености на извършителя му. В края 

на XIX в. опозицията между детерминисти и индетерминисти се разклаща като ефект от 

отслабването на противопоставянето между застъпниците на „природата” или на „социалната 

среда” като доминантен фактор в генезиса на престъплението. 
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3.2. Към концепцията за „дегенерация”: конфликти и компромиси 
Парламентарният дебат върху предложението на Софийското дружество на медиците за 

формулировка на невменяемостта от 1896 г. се интерпретира в този параграф като илюстрация 

на процесите по избистряне на речниковия фонд на съдебната психиатрия и договаряне на 

границите й на сътрудничество с наказателноправния дискурс. Като възпроизвежда някои от 

западноевропейските криминологични рефрени, дискусията в парламента демонстрира и 

особеностите на родните експертни и политически отстъпки/отстъпления от теоретичните 

първоизточници. 

Тематичното развитие на парламентарния дебат обуславя насочването на анализа в тази 

глава към проследяване на генезиса и утвърждаването на теорията за дегенерацията. Тя се 

третира като централна опорна точка на взаимно приемлив компромис между конфликтни 

съдебно-психиатрични концепции – за свободния и правно-отговорен субект, и за престъпника 

като природно детерминиран обект и медицински освидетелствано тяло.  

Невъзможността в рамките на психиатричния дискурс да се открият органични поражения 

в мозъка при много от душевните заболявания провокира през 50-те години на XVIII век  

промяна в самото разбиране за увреждане (лезия) като органичен субстрат на болестта, който 

може да бъде засвидетелстван post-mortem. Морел предефинира увреждането, допускайки 

възможността то да бъде функционално, а не анатомично поражение, т.е. временно 

физиологично състояние, което не оставя материални следи. Теорията му побира в някаква 

степен и психологизиращи подходи към душевните разстройства, доколкото може да ги свърже 

със соматичните модели посредством еластичния механизъм на наследствеността – 

патологичното дегенеративно състояние се пренася по веригата на поколенията. Вписвайки в 

себе си неоламаркианската традиция, теорията на дегенерацията постига още едно ниво на 

концептуален компромис. Като синхронизира действието на биологични и социални фактори в 

процеса на израждане, самата теория до голяма степен блокира възможността за 

разграничаването им.  

Съчетанието на био- и социо-детерминизъм в теорията за израждането импонира и на 

юристите, доколкото позволява умерени ревизии на класическите наказателноправни решения 

с цел социомедицинско „прочистване” на „средата”. В Европа от 1880-те и 1890-те се  налага 

комплексен правно-медицински дискурс, който в рамките на дискурса върху дегенерацията 

обвързва мизерията, порока и престъплението с натуралистки обяснения въпреки водещия си 

постулат, че социалната среда има централно значение за съществуването на престъпници и 

престъпления.  

 

3. 3. „Намаление на душевната деятелност” 
Усилието да се балансира между конфликтни понятия характеризира и парламентарната 

дискусия върху предложението на Софийското медицинско дружество, около което се 

центрира дискусията по съдържанието на чл. 41 от проекта за български наказателен закон, 

наред с по-сетнешните й реминисценции в правната и медицинската литература. Разтегливата 

формулировка „намаление на душевната деятелност” като една от причините за нарушаване на 

свободното волеопределение или на съзнанието за значението на наказателната санкция се 

превръща в най-конфликтната точка на дебата.  

Изследването възпроизвежда детайлно дебата върху тази фигура, която се възприема от 

нейните опоненти най-общо като израз на неудачен компромис между конфликтни теории за 

престъплението и наказанието. Авторът на проекта на медицинското дружество Пасманик на 

свой ред определя като „недоразумение” критичните интерпретации на юристите. Макар и да 

отчита грешките на криминалната антропология в свои публикации той оценява безспорното й 

значение за „съживяване” на углавното право. 

Подобни разногласия между говорителите на медицинския и юридическия дискурс, както 

и двусмислията в рамките на собствените им стратегии за аргументация може да се припише до 

известна степен на ускореното възприемане от Европа на модни правно-медицински понятия. 

Взети наготово разнопосочни модели се тълкуват тенденциозно и/или амбивалентно. 

Противопоставянията между школи и теории, „класически” и „модерни” кодекси обаче 

изгубват остротата си, ако бъдат мислени като координирани и съизмерими елементи на общо 

поле от стратегически възможности. Както подчертава Фуко, дори при действието на 
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класическите кодекси е налице нормативно обусловена тенденция към замяна на субстрата на 

престъплението и наказанието. Тази стратегия на съдебно-психиатричния дискурс предпоставя 

индивидуализацията на наказанието съобразно морално-психологическите характеристики на 

престъпника.  

В последна сметка приетият от Народното събрание проект на комисията начело с 

Константин Стоилов предвижда три категории анормални състояния като атрибути на 

невменяемия правен субект. Първото от тях – „умственотото разстройство”, в качеството си на 

същинска душевна болест се дефинира от Ст. Данаджиев като нарушение на норма – 

патология, при която мозъчната дейност е „излязла из нормалните си граници”.  Увреждането 

има история, която психиатърът трябва да разследва. Доказването на умственото разстройство 

често протича в затворен кръг – за наличието  на болестно състояние се съди по характера на 

деянията, а от друга страна, тъкмо защото се предполага, че такова състояние е налице, 

деянията се прогласяват за проява на невменяемост.  

В последната част на този параграф се коментира класификацията на душевните болести и 

техните носители в Правилника за отгледване на душевноболните от 1905 г. Уредбата е 

съотнесена към съдържанието на наказателния закон.  

 

4. Що е „безсъзнателност”? 

В тази част от изследването се излагат юридически и психиатрични коментари на 

„безсъзнателността” като основание за невменяемост. „Безсъзнателността” се схваща като 

краткотрайно умствено разстройство (помрачение и отслабване на съзнанието). То може да 

протече под деструктивното въздействие на широк кръг от болести и душевни състояния, сред 

които централно място заема „патологичният афект”. Въздействието на всички тези морбидни 

състояния върху съзнанието е такова, че прави възможна интерпретацията на легалната 

категория „безсъзнателност” в концептуална близост с психиатричната категория „инстинкт”.  

В този контекст е разгледана препоръката на Д. Пасманик за преуреждане на 

„безсъзнателността” в Наказателния закон чрез закрепване на една „по-научна постановка”: 

„Всяко деяние, извършено в афективно състояние, е ненаказуемо, обаче деецът, за да се 

освободи от един опасен член цялото общество, подлежи на изправление или в изправително 

заведение, или в психиатрична болница”. В сравнение с парламентарно обсъжданата редакция 

на чл. 41 НЗ от Пасманик, тази негова формулировка навлиза още по-смело и недвусмислено в 

територията на правно-медицинска „социална защита”. Когато опасността е психиатричен код, 

който задейства институционална реакция, психиатричната болница може да функционира като 

изправително заведение, и обратно, с което институтът на невменяемостта се обезсмисля до 

голяма степен. 

 

5. Фигури на „недоразвитостта” 

 5.1. От без-умните до без-душните 
Възможните значения на понятието „недоразвитост”, дискутирани от българските юристи 

и лекари, са разнообразни: от откровените форми на болестно слабоумие (идиотизъм) като 

неоспорвано съдържание на термина, през моралната недоразвитост до глухонемотата и други 

по-леки форми на социална неадекватност. Най-общо терминът „недоразвитост” се отнася към 

реалността на душевното страдание чрез степенуване на отклонения от стандарт за оптимално 

развитие. Невменяемостта поради недостиг в сферата на душевното обединява по правния им 

резултат детството и закъснението. В тази връзка параграфът проследява  кореспонденцията 

между трите възлови психиатрични персонажа в генеалогията на М. Фуко: „криминалното 

чудовище”, „недисциплинираният” и „мастурбиращото дете”.  

Аналогично на концепцията за „недоразвитост”, понятието „слабоумие” като нейно ядро 

също поема множествено съдържание, далеч по-разнообразно от определенията на мисловния 

недостиг (слаб ум). Възможността слабостта на съзнанието да се репрезентира в слабост на 

характера (болезнена импулсивност) и/или на моралния капацитет („морално слабоумие” по Е. 

Крепелин) е заложена в научно-психиатричното и психологическото еманципиране на 

класическия опит за безумието. Етическата дефектност според медицинските й изследователи 

може дори да бъде признак на отделна болест на морала – „морална лудост”, към която 

Правилникът за душевноболните съдържа имплицитна препратка. И ако глухонемотата е 
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пример за психиатризация на физическо страдание чрез прикрепването към него на вероятна 

душевна аномалия, то „нравствената побърканост” натоварва моралната аномалия с физически 

(органични) стойности. И в двата случая се постига принципно еднакъв ефект – пренос на 

биологични върху обществени норми. В тази връзка параграфът проследява подробно 

развитието на понятието „морална лудост” в западния психиатричен дискурс и употребите му в 

българската съдебно-психиатрична практика.  

 

5.2. Колективни образи на „недоразвитостта”: „И действително, кой може да каже, 

че бай Ганю не е морално тъпоумен човек?” 
Както подсказва заглавието на параграфа, в него се интерпретират културните значения на 

аморалното, предпоставено като социална патология. Анализират се две статии на д-р 

Теодосий Витанов: „Нравствено умопобъркване” (1896) и „Морално тъпоумие” (1922), които 

претендират да поставят диагноза на целокупния български народ и неговия политически и 

културен елит в края на XIX в. и през междувоенния период на фона на „моралната лудост” в 

световен мащаб. Накратко, статиите демонстрират инвазията на медицинското въображение в 

публичността като инструмент за национална морална политика. Текстовете на Витанов са 

разгледани в съпоставка с образите на морална поквара, представени в „Опит за 

психологически анализ на нашия обществен живот” от психиатъра Н. Кръстников. 

Направен е изводът, че възможността моралната лудост и нейните синоними да получават 

множествени интерпретации и да разширяват резервоара си от социални обекти и значения, се 

съдържа латентно в самата концепция за лудостта като нередовност в поведението без (тежко) 

поражение на ума. Пластичността на понятието му дава възможност да се „разтяга” по 

границите на социалните норми и да побира в себе си всевъзможни отклонения от тях. Към 

тази изначален потенциал на „моралната лудост” следва да се добави и специфичното 

множество от значения, които тя получава в българска културна среда. В културно-

историческия контекст на българската модернизация „моралната лудост” означава сблъсъка и 

стремежа за примиряване между прогресистките ориентации и техните огледални рефлексии – 

дегенерационните визии. При всички случаи тенденцията е моралната лудост да се мисли 

повече като „болест на растежа” (недоразвитост) в дух на умерен оптимизъм, вместо 

фаталистично – като симптом на неотвратимо национално страдание и колективна 

дегенерационна стигма. 

 

6. Углавното съдопроизводство и процедурният режим на невменяемостта  

6.1. Нормативното закрепване на експертните функции  
Тази част от работата анализира процедурните механизми, които нормират и разпределят 

социалните роли на психиатъра като експерт и на съда в наказателния процес. За да се 

установят правилата за упражняване на психиатричната компетентност в наказателния процес, 

е извършен дискурсивен анализ на понятията в Закона за углавното съдопроизводство от 1896 

г. (ЗУС) и неговите по-късни изменения и предложения за изменения, на употребите на тези 

понятия в съдебно-психиатричната практика, както и на професионалните стандарти и 

регламенти във връзка с изискуемото съдържание на експертизата. 

Като процесуален акт ЗУС следва да конкретизира формалните правила за прилагане на 

материалния Наказателен закон от 1896 г. Проведеният детайлен юридически анализ на 

разпоредбите на съдопроизводствения режим обаче изпъква липсата на материално-

процесуален синхрон в употребите на легални понятия.  

Един от спорните процесуални въпроси е този за функциите на експертното знание, в 

частност – съдебно-психиатричното. Тъй като ЗУС изисква вещите лица да имат качества на 

свидетели, а освен това определя действията им като „освидетелствуване”, а не като 

„експертиза”, съдията често изпада „в недоумение” как да третира експерта – „дали като 

обикновен свидетел, или като нещо по-горно, по-близко до самия него” (П. Зъбов). Основният 

проблем при констатацията на „умствено разстройство”, „недоразвитост” или 

„безсъзнателност” е докъде се простират правомощията на експерта. Изложението представя 

задочната дискусия по проблема между лекаря Димитър Пасманик и юриста Никола Ников 

като продължение на парламентарните спорове – има ли право експертът психиатър да 

определя влиянието на душевното разстройство върху разсъдъка и волята – т.е. да отсъди 
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(не)вменяемост – или компетентността му е сведена до констатацията на въпросното 

разстройство. Правната инстанция отстоява монополното си положение, суверенитета на 

юридическата „територия” от невменяемостта; ограничава я от тази на вещото лице като чисто 

техническа.  

 

6.2. Експертни регламентации на душевния статус 

В този параграф се разглеждат формализираните изисквания към медицинското 

свидетелство по образец като задължителен документ при приемането на пациенти в лечебните 

заведения, както и схеми на съдържанието на съдебно-психиатричната експертиза. Примерите 

от съдебно-психиатричната практика, приведени в параграфа, демонстрират стремежа 

експертизата да реконструира серия от събития, която, от една страна, е парапатологична, 

доколкото е склонна да припознава болестта и в моралната аномалия, а от друга страна, е 

квазиюридическа, защото неин референт не е престъплението, а престъпната нагласа. 

Анализираните експертни указания запазват, но дестабилизират опозицията между болестта, 

която извинява, и престъплението, което трябва да бъде възмездено. Те въвеждат психиатъра в 

ранг на „съдия във всички човешки неща” (Данаджиев). 

 

6.3. Заключение или присъда? Съдебно-психиатрични метаморфози 

Необвързващият характер на експертизата за решаващия орган следва от общата система 

на доказателствата в процеса. Оттук произтича и спомагателната, а не съдна функция на 

експерта. На практика обаче, въпреки енергичната защита на юридическата „собственост” 

върху съдната функция, в констатацията на невменяемостта тя е до голяма степен „отчуждена” 

от психиатричната инстанция на решаване. 

 

7. Опасният анормален между дисциплинарните и биополитическите норми 

7.1. Възможности за наказателна терапия 

 Ако Наказателният закон и Законът за углавното съдопроизводство оформят 

нормативната рамка за нормализация на анормалния като невменяем субект, то Правилникът 

за отгледване на душевноболните (1905) разширява тази рамка, за да обхване по-широк спектър 

от социални заплахи, произвеждани от анормалния като опасен индивид. Неговата 

регламентация е обект на реконструкция и критичен анализ в този параграф. „Отгледването” на 

опасни душевноболни, извършили престъпление или не, така както е нормативно регулирано в 

Правилника, демонстрира в какви хипотези е възможно правният субект (в частност 

юридически невменяемият) и социалният човек, тревожещ групата, да се слеят. 

      

7.2. Намалено вменяемият: проекти за институционализация на един правно-

медицински хибрид 
Едва след като контурите на анормалния са очертани в изследването като продукт на 

серия от дискурсивни взаимодействия, те могат да бъдат запълнени. За целта анализът описва 

пълен кръг, връщайки се към фигурата на „намалено вменяемите”, за да я доуплътни. За целта 

тя е поставена в контекста на междувоенния период, когато амбициите на психиатрията като 

медицинска полиция да осъществява върховен надзор и протекция на общественото тяло 

ескалират и се вписват подобаващо в реториката на противодействието срещу общественото 

израждане. 

Намалено-вменяемите фокусират върху себе си конфликтите, но и пресечните точки 

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

стратегически компромис. Той изразява тенденцията към „оправомощаване” на 

психиатричното знание и медикализация на юридическата власт. Намалено-вменяемите са 

„лица с духовна малоценност” – неврастеници, епилептици, алкохолици, „морално-луди” и 

прочие „психически дегенерати”. Онова, което ги събира в обща категория, е 

общественооопасната им душевна непълноценност.  

Освен като юридически еквивалент на дегенерата, намалено вменяемият може да бъде 

означен и с по-съвременния медицински етикет „психопат”, който със същата лекота прилепва 

към всевъзможни болестоподобни отклонения от нормалното състояние на психичната 
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структура. Затова в параграфа са разгледани подробно типологиите на психопатичните 

личности на Ст. Данаджиев и К. Чолаков.  

Анализът реконструира и дебатите върху въвеждането на специален правно-медицински 

режим за намалено вменяеми индивиди в периода между двете световни войни. Основният 

аргумент „за” самостоятелна уредба, изтъкван от юристи като Кулев, Ников, Романо, 

Долапчиев и др., е, че невинаги по-лекото наказание е по-пригодна мярка срещу обществената 

им опасност. Напротив, посочва се, че макар и често да не могат да ръководят действията си, 

психопатите могат да бъдат ръководени от другиго, а и да бъдат възпирани под страх от 

санкция, затова мерките спрямо тях могат да са дори по-продължителни от наказанията на 

вменяемите. За разлика от наказанията обаче, налагането на „осигурителни мерки” не изисква 

непременно извършено престъпление, а когато е налице – не изисква непременно съразмерност 

с него. Според Н. Долапчиев осигурителни мерки биват: „възпитателни” – относно 

непълнолетните, „поправителни” – спрямо поправимите; „лечебни” – спрямо душевноболните, 

или „обезопасителни” – спрямо „непоправимите и неизлечимите”. Излечимост и поправимост 

стават сродни понятия, когато разликата между нормални и анормални престъпници се 

замъглява.  

 

7.3. Престъпният тип и народната душа: евгенично „претворяване” 

В този параграф на културно-историческа реконструкция са подложени евгеничните 

дебати и проекти за справяне с престъпността и медикализираните морални разстройства в 

хоризонта на междувоенната криза. Изборът на подходящи „оръжия” в борбата с „грамадната 

армия от болестни субекти” (П. Райчев) се определя в зависимост от представата за природата 

на престъплението, която се дискутира във връзка с природата на лудостта, от една страна, и 

природата на „расата”, от друга. В евгеничното въображение наследствеността осигурява 

връзката между всички тях, доколкото свързва наказателния и един по-висш естествен закон за 

опазване биологичния фонд на нацията. Нацисткият Закон за предпазване от наследствено-

увредено поколение, приет през 1933 г., катализира дискусиите върху стерилизацията и 

негативната евгеника и в България. Представители на биологичните, медицинските и 

психиатричните среди (Ст. Консулов, Н. Петлешков, В. Янков, Н. Боев, Л. Русев и др.) 

обсъждат стерилизационни мерки срещу „всякакви дегенеранти, идиоти и престъпници” (Боев). 

Специално място в параграфа е отделено на най-детайлното и цялостно съчинение, което 

обследва обвързаностите на психиатрия и евгеника в междувоенния период – „Принципите на 

психическата хигиена” от Стефан Данаджиев (1935 г.). 

Интернирането на анормални извършители на престъпление и на асоциални индивиди в 

психиатрични изолатори, включително „придатъци” към затворите, се мисли като алтернативна 

мярка на стерилизацията и кастрацията по примера на европейските законодателства. И все пак 

стерилизацията е предпочитана от хардлайнерите на евгениката в България като по-успешна 

мярка за превенция на престъпността в сравнение със социалната изолация. Комплексните 

причини, които се привеждат, включват и тази, че психиатричното дело у нас е недостатъчно 

развито и в тази връзка в дисертацията е направен преглед на основни характеристики на 

институционалната му история. 

Независимо от амбициите на радикалното евгенично ядро у нас обаче, стерилизационните 

инициативи не са в дневния ред на борбата с престъпността и социалната патология като цяло. 

Анализът типологизира критиките срещу стерилизацията в дискусиите от 1930-те години, 

които надхвърлят борбата с престъпните патологии.  

 

7.4. Натурата и/или културата: картографиране на понятията в междувоенните 

дебати върху душевната малоценност и престъплението 
Последната част от главата е опит за синтезиране на междувоенните особености на 

дебатите върху престъпността и душевните разстройства. Болшинството участници в 

междувоенните дебати върху социалната патология, особено юристите, отхвърлят Ломброзовия 

„престъпен тип”. В България обаче, подобно на Франция или Германия, независимо от общото 

отхвърляне на идеята за „родения престъпник”, много експерти по девиантно поведение 

запазват от нея наличието на все пак някакъв наследствен фундамент в механизма на 

престъплението. Запазва се и се затвърждава тенденцията да се лансират хибридни 
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(биосоциални) конструкции, които съчетават разнородните елементи в „родословието” на 

криминалното поведение. Като особено убедителен пример за тази обща ориентация на дебата 

в параграфа се коментират научните текстове на социолога и икономист Иван Кинкел. 

Аналогичен компромис се търси от сътрудниците на „Списание на Дружеството за борба с 

престъпността”. Без да се подценява значението на органическото и психическото „строение” 

на престъпника и влиянието на природната среда върху престъпността, се изтъква 

приоритетното значение на социалните фактори, особено в междувоенния контекст.  

Кризата след Първата световна война се преживява като засягаща преди всичко 

социалните основания на общежитието. Тя се възприема като криза на модерността и в 

частност на българските процеси на модернизация, но не и като биологична национална 

катастрофа, като крах на „здравата нравствена природа” на българската раса. В този смисъл 

рефлексиите върху морално-пихологическия статус на народния организъм отчитат сложна 

симптоматика, съчетаваща признаци на социална недоразвитост с елементи на преждевременна 

начална дегенерация. 

 

 8. Заключение  

Конструирането на анормалните персонажи с разстроена душевност е резултат от 

теоретични и практически конфликти, но и коалиции между съдебния и психиатричния дискурс. 

Те се постигат чрез комбиниране на идеи и власт в борбата с престъпността и умствените 

разстройства в България. Към страдащия от умствено разстройство, като класически обект на 

съдебно-психиатрично знание, се прибавят „недоразвитият” и „безсъзнателният” като 

персонификации на анормалния.  Медицинските съдници и юридическите експерти постепенно 

конструират, детайлизират и профилират гротескови фигури на опасния престъпен тип, на 

дегенерата, на психопата. Нещо повече, медико-психиатричната експертност надхвърля 

анатомополитическия си проект, за да третира и колективни душевни болести, каквито са 

„моралната лудост” и „недоразвитост” на народа.  

Психиатри и юристи обменят терапевтична и съдна роля в проектите за обща система на 

социална защита, както показват и дискусиите върху т.нар. „намалена вменяемост”. Сред 

българските юристи се налага възгледът, че една съвременна наказателноправна система следва 

да се различава както от системата на класическата школа (основаваща се на понятията за 

престъпление и наказание), така и на позитивистката система (основаваща се на понятията за 

престъпник и осигурителни мерки). Обосновава се като най-подходяща наказателноправна 

система, фундирана върху понятията „престъпление”, „престъпник” и „мерки за борба с 

престъпността”.  

В междувоенния период алтернативни инструменти за справяне с разстройствата на ума и 

поведението набират сила като израз на една по-обща реторика – тази на утопичното социално 

пречистване и възстановяването на общностното здраве. Евгеничният подход предлага 

„здрави” връзки между индивидуалната превенция и управлението на населението.  

Могат да се посочат две групи причини за тенденцията да се търси „трети път”, 

опосредяващ крайни теории и практики във връзка с патологията и престъплението. Първата 

група е свързана с развитието на криминологичните идеи в западните дискурси – те търсят 

пресечна точка, а не непременно взаимно изключване на подходите, свързани с ролята на 

наследствеността, и тези, свързани с ролята на социалната среда. Втората група причини са 

„местни”: успешната адаптация на противоречиви концепции към спецификите на българската 

културна ситуация е разчетена на по-меки подходи. Макар и да не провокира радикални 

евгенични интервенции спрямо носителите на социална патология, интензитетът на дебатите 

между медици и правници показва нарасналата им професионална и социална значимост.  

 

ГЛАВА III. УЧИЛИЩНА ХИГИЕНА В БЪЛГАРИЯ: КУЛТУРНИ ОБРАЗИ, 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РОЛИ И ПРАКТИКИ 

 

Трета глава изследва културни образци и образи на (а)нормалното в институционалната 

среда на българското училище от нач. на XX в. до Втората световна война. С въвеждането на 

т.нар. „учител-лекар” в средните училища се конституира „училищната хигиена”, анализирана 

тук като дискурсивен ансамбъл от здравно-санитарни, медико-педагогически и 
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административни модели и практики. Техният институционален хибрид позволява 

конструирането и прилагането на здравни норми за телесния и душевен статус на „учащата 

младеж”. Употребата на самото понятие „училищна хигиена” в изследването подчертава не 

толкова безспорните му санитарни значения, колкото социално-профилактичните, и то тези, 

които са най-отчетливо свързани с модели на образцова телесност и психо-морална 

дееспособност. Подчертава се ключовото значение на училищната хигиена в държавната 

модернизационна стратегия и за изграждането и провеждането на анатомо- и биополитика  в 

българска институционална среда.  

 

1. Въведение в училищната хигиена 
Като вход към проблематиката е очертано значението на българското училище в общата 

културно-историческа рамка на периода. Разнородната му културна функция се определя като 

мисионерска, доколкото то трябва да компенсира и институционалния и гражданския дефицит 

на други институции. В сравнително-исторически контекст се акцентира върху централната 

роля, която модерното училище има за изграждане апарата на нормализационния надзор. В 

уводния параграф полето на училищната хигиена е фиксирано като погранична територия 

между санитарното дело, медицината и биологията, между психологията и психиатрията, 

между обучението и педагогическото възпитание.  

Като основна цел на тази част от работата се определя установяването на съдържанието на 

определени биомедицински норми под рубриките на телесната и душевната училищна хигиена. 

Специално място се отделя на училищното физическо възпитание по две основни причини. 

Първата е, че в България, подобно на други европейски държави на прехода между XIX и XX 

медицинската терминология се оказва дълбоко имплантирана в дискурса върху спорта и 

физическата култура. Втората причина е, че неговата медико-педагогическа реторика 

опосредява телесната и душевната училищна хигиена. В началните десетилетия на XX в. се 

утвърждава идеята, че упражнението свързва тялото и съзнанието в единна кръгова структура: 

съзнанието следва да бъде приучено да управлява телодвиженията на тялото, а те упражняват 

позитивни ефекти върху съзнанието (душата). Структурирането на полето на училищната 

хигиена под две основни рубрики – телесна и душевна хигиена, има условен характер. 

Душевната хигиена в училище е мотивирана от необходимостта да се следи за 

психологическото благополучие и да се идентифицират анормалните му форми. 

Психологическото знание за „нормалния” ученик се конституира около полюса на 

анормалното, в претенцията на психологията и психиатрията да се справят с проблемите, които 

дисфункционалното поведение поставя пред социалния апарат. Задачата е да се установят 

класификационните стратегии и инструментите за нормализация на отклоняващите се от 

медико-психологическите и педагогическите образци. Нозологиите на анормалното обхващат и 

форми на сексуална девиация, затова и методите за тяхното дефиниране и за справяне се 

интерпретират като форми на полова хигиена в училищата. 

 

2. Правно-нормативната програма за училищна хигиена 

2.1. Разпределение на институционалните роли 
Параграфът очертава институционалната рамка на здравно-хигиенният надзор над 

учениците, възложен правно на различни категории лекари на държавна и общинска служба, и 

основополагането на училищната хигиена като специализирана дейност, поверена на  

обособена структура със собствени институционални агенти в рамките на образователната 

система. През 1904 г. просветният министър Иван Шишманов учредява нормативно фигурата 

„учител-лекар”, първоначално в средните и специалните училища, с тенденция да обхване, 

доколкото е възможно, и основните. Министерството на народното просвещение (МНП) 

приема специален правилник, уреждащ новата експертна позиция. Що се отнася до основните 

училища, в довоенния период институционалните активности в полето на училищната хигиена 

остават повече от скромни; хигиенната политика, провеждана от общите санитарно-

медицински власти в основните училища, се оценява от властите като крайно незадоволителна. 

 

2.2. Институционалното здраве и здравето на учениците 
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В тази част на работата се разглеждат легитимациите на новата медико-педагогическа 

фигура в серия от публикации в специализираното списание „Училищна хигиена” (1905-1908). 

Учител-лекарският институт е представен от съответните държавни власти и експерти като 

неоспорима културна придобивка, която е достигнала своя оптимален модел в Европа, но 

същевременно е все още „блян” и за „много по-културни страни” (Ив. Шишманов). 

Аргументите „за” и „против” уредбата на учител-лекарската дейност се разгръщат в дискусия 

от по-едър мащаб: върху адаптивната способност на вътрешните български модели на 

институционален живот спрямо външните. Оценката за институционалната адекватност на 

народния учител-лекар се вписва в критиката на негативните ефекти от модернизационните 

процеси в България.  

Правилникът за учител-лекарите от 1904 г. закрепва няколко нормативни насоки на 

техните задължения, а именно: 1/ по отношение на училищната сграда, покъщнина и помагала; 

2/ по отношение на учениците; 3/ функции на „учител-наставник”; и 4/ компетенции, 

произтичащи от принадлежността на лекаря към училищната администрация. В довоенния 

период практическите резултати от изпълнението на тази хигиенизаторска програма са 

ограничени. Рапортите на учител-лекарите потвърждават обществената тревога за лошото 

здраве на учениците. Научни заключения и политическите им импликации се поставят на 

дневния ред на публичния дебат.  

 

3. Колко е важно да бъдеш хигиеничен 
Параграфът проследява значенията на хигиеничното в моделите на училищната здравна 

служба. Критиките към нейното институционално съдържание описват „правилната” 

траектория на хигиенната експанзия от материална чистота към медицинска грижа до осъзнат 

биополитически императив:  хигиената в училищата е „за благото на народа”. През първите 

десетилетия на XX век в България, подобно на множество европейски държави, 

неохигиенизмът се превръща в доминиращата стратегия в дискусиите върху националното 

израждане. Подготовката за „върховните исторически задачи на българския народ на 

Балканския полуостров” в училищната програма на биополитиката изисква енергия, а тя трябва 

да бъде пазена и натрупвана. Борбата с израждането се предписва като грижа за наследството 

на бъдещите поколения, за които се предполага, че ще наследят тези върховни цели. 

Медикализираната социална опасност от наследството на дегенерацията представлява онзи 

„негатив”, в перспективата на който става възможно конструирането на нормативни културни 

идентичности. „Младото поколение” и „училищната младеж” следва да бъдат въплътени в 

„големия”  народ – колективната свръхценнност на културната самоидентификация. 

 

4. Лекарят – учител, учителят – лекар (институционалният обмен на роли) 
Просветно-хигиенизаторската мислия на учителя-лекар се разглежда в този параграф като 

аспект на държавните стратегии за повдигане на националната здравно-санитарна култура. В 

капацитета си на „учител и наставник” лекарят е правно задължен да провежда обучението по 

дисциплините хигиена и популярна медицина. Апелът за насаждане на здравни навици се 

анализира като модернизационно усилие на професионалните медицински експерти да 

компрометират авторитета на традиционната („народна”) медицина. Обучението по хигиена 

представлява форма на медикализиране на населението. Биополитическото изискване за 

хигиенизация на „училищния народ” се привижда като Архимедовия лост за повдигане на 

целокупната народна маса и нейното „хигиенично благополучие”. Същевременно не само 

лекарят следва да осигурява обучение (в смисъла на здравно възпитание), но и учителят трябва 

да може да разпознава „най-важните детски болести” в съответствие с лекарските инструкции. 

Медикализираната роля на преподавателя в училище се интерпретира в изследването като 

принос към „институционалната утопия за българския учител от края на XIX и началото на XX 

век” (Ив. Еленков), която в този случай идва да компенсира медицинския дефицит в 

институционалната среда на училището.  

 

5. Типологии на тялото 
Анализът проследява как се осъществява заданието на учител-лекарите да предпазват 

училищното здраве, като извършват антропологически наблюдения и измервания в началото и 
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края на учебната година. Събраните данни върху всички установени „аномалии и болести” 

следва да се регистрират в специалната „здравословна книжка” на всеки ученик. Наличието на 

подобен унифициран образец за класификация на норма и анормалност се интерпретира в 

параграфа като воля за въвеждане на модерни дисциплинарни „техники на запис” (Фуко) и 

текстуализация на тялото. 

Волята за фиксиране на телесни норми предполага съчетаването на индивидуализиращия 

със статистически подход, които се разгръщат и в практики и дебати „за” и „против” т.нар. 

„антропология на българите”. Като най-ярък пример за масово антропологическо изследване на 

ученици от основните и гимназиалните училища изследването  проследява проведеното още в 

края на XIX в. проучване на д-р Стефан Ватев. В тази връзка се налага констатацията за 

„начално натрупване на капитал” (реторически и научно-проектен) в институционалните 

усилия на държавата по овладяване бъдещето на „българското”. 

 

6. Анимираното тяло: хигиенна грижа и физическо възпитание  
Надзорът, който санитарната наука осъществява върху границите между човека и средата, 

й придава централно място сред механизмите за отграничаване на пространството на тялото от 

това на неговата природна среда. Тези техники на разделяне обаче служат за конституирането 

на човешкото тяло само като неподвижен обект. Санитарната наука изработва статичен 

човешки образ, възпроизвеждан в анатомичните атласи и описания. На следващ етап се 

поражда необходимостта човешките персонажи, в техните вече отчетливи контури, да бъдат 

„раздвижени”, да получат нов репертоар от телесни жестове, които ги дистанцират от 

безличните сили на природата. През XX век възниква едно по-динамично тяло с по-гъвкави и 

проницаеми граници (Д. Армстронг). 

В тази връзка анализът преминава към общо характеризиране на системите за физическо 

възпитание в Европа, които се развиват в процесите на конструиране на националните държави 

и чиито техники за управление на тялото обслужват както нуждите на масовите армии, така и 

тези на системите за масово общо образование. 

 

6.1. Първи стъпки към институционализация на физическото възпитание  

в българските училища 
В този параграф се реконструира институционалната практика на училищното физическо 

възпитание в България, като се отбелязва и неговата, макар и оскъдна, възрожденска 

предистория. Анализът засвидетелства и правно-нормативната му история в ранния 

следосвобожденски период.  

В довоенния период учителите по гимнастика се рекрутират по смесена система, 

включваща форми на държавно-организирано обучение и държавно-подкрепени обучителни 

курсове, осигурени от Съюза на гимнастическите дружества в България – „Юнак”, създаден 

1898 г.
 
През 90-те години и по-сетне българи специализират като държавни стипендианти в 

чужбина (предимно в Швеция, Чехия и др.), а чужденци (чехи, германци, швейцарци) 

преподават в България.  

Като едно от свързващите концептуални звена между училищна хигиена и физическо 

възпитание, което позволява артикулирането на идеите за телесна култура в медицински 

термини, функционира реториката на дегенерацията.   

 

6.2. Борба с израждането 
На така очертания културен фон Окръжно на МНП още от 1879 г. инструктира 

директорите на гимназиите, прогимназиите и педагогическите училища да насърчават 

образуването на гимнастически дружества в градовете под ръководството на учители. Борбата с 

„недостатъците на градския живот” изглежда да е едно от ключовите основания за това 

предприятие. Борбата с израждането на младежта се проектира като борба с дефективното 

въздействие на „задушливи кръчми” и „съмнителни удоволствия”, на които се противодейства 

чрез създаване на „нови приятности”, като гимнастическите упражнения и излети.   

Добродетелите на тялото – здраве, сила, издръжливост – се привиждат като реципрочни 

на душевна сила, здраве и мъжество; първите пораждат вторите. Душевната непълноценност на 

свой ред се мисли като отстранима чрез „нравствено лечение”. Така моралното възпитание в 
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определени граждански добродетели функционира като своебразен ценностен коректив и на 

организмичните, и на педагогическите образи, които циркулират в институционалната среда на 

българското училище.  

 

7. Училищната душевна хигиена  
В разглеждания период понятието „душевна хигиена” се появява изолирано в 

специализирани текстове (медицински, психологически и педагогически), главно в преводи и 

коментари на чужди автори. Интелектуалните и душевните проблеми се интерпретират в 

контекста на общото физическо състояние, здравето и чистотата. При все това обаче 

практическите импликации на грижата за душевния статус на учениците са предвидени в 

институционалната програма на българските учител-лекари и са обект на дискусии в медико-

педагогическите среди.  

Училището в България започва да усвоява тенденцията към психологизиране и 

индивидуализация на знанието за (а)нормалността на учениците. Изобретяването на анормални 

персонажи произтича от усилието да се установят поведенчески норми, които включват 

способността за подчиняване на дисциплинарните изисквания на педагогиката и за 

задоволяване на очакванията й за ефективно усвояване на образователни знания. Към 

категорията на анормалните ученици с интелектуални дефекти се добавят и тези с дефекти в 

поведението, чиято етиология се приписва най-общо на неспособността им да се адаптират към 

средата. Училищната хигиена демонстрира институционална воля да се фиксира „понятието 

среден ученик” (Б. Бончев) и да се изучи неговата физическа и душевна организация. 

Учениците следва да бъдат класифицирани, а оттам – и индивидуализирани, според техните 

аномалии. Училището става прицелна точка на критики и като среда за разпространение на 

болести на нервната система поради неговите стереотипни и „дефекциозни програми”, които не 

позволяват гъвкавост и адекватност спрямо индивидуалносттта на учениците. 

В перспективата на половата хигиена борбата с мастурбацията сред учениците е 

интерпретирана като гротескова илюстрация на застрашените интереси на държавата от 

производство на продуктивно население.  

Направен е изводът, че концептуалният регистър на училищната хигиена като 

хибридизация на наука, образование и държавна власт е установен в началните десетилетия на 

XX век и неговата по-активна институционална (зло)употреба предстои в следващия период.   

 

8. Училищната хигиена в периода между двете световни войни: правен и 

институционален режим 
Кризата на мирновременните социални, икономически и политически дискурси в периода 

между двете световни войни рефлектира неизбежно върху медико-педагогическите проекти и 

практики. Възникват повече или по-малко радикални ревизии в научните и държавните 

програми за училищна хигиена. Концептуалната ос дегенерация―регенерация, която се 

оформя още от края на XIX век, в междувоенното време става структуроопределяща както за 

редакциите на модерния проект, така и за паралелно протичащите трансформации в моделите 

на културна (национална) идентичност.  

Изложението обхваща аспекти от уредбата на Закона за народното здраве от 1929 г. и 

дебатите по приемането му като официален израз на променените стратегически акценти в 

цялостната държавна здравна политика. Клиничният медицински модел, чийто фокус е 

лечението на индивидите, отстъпва приоритетното си място на нови модели на здравна 

превенция, които се центрират върху „обществения надзор” и грижата за колективното здраве.  

В приложение на просветния закон през 1929 г. е издаден нов Правилник за службата на 

учител-лекаря и зъболекаря в средните училища, в който превантивният характер на 

медицинското знание в служба на училищното здравеопазване е дефиниран като 

основополагащ, а към него са добавени и нови педагогическите права и задължения на лекаря 

като учител по хигиена и анатомия. Изложението се спира върху дисциплинарните функции на 

учител-лекаря, който активира основанията на хигиената като инструмент за обществен 

подбор. Анализът на правилника показва, че той придава правно-нормативна реалност на 

проблемните ученици – обект на медико-педагогически дискусии през годините. 
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9. Заздравяване на младите поколения: национално възпитание в „органичната 

държава”  

През 1930-те години реформаторски визии за училищна политика намират благодатна 

почва за развитие в рамките на широка националистична платформа. В междувоенното време 

дебатът върху противопоставянето образование (=обучение) срещу възпитание (=„истинско” 

образование), който начева в довоенния период, клони решително в полза на възпитанието, 

особено това в националистични термини. 

Конкуриращи се реторики в „духа на времето” представят привидно несъвместими 

културни стратегии. В рамките на десния проект философските фигури на виталистичния 

светоглед и на мистичното вчувстване често се преплитат с екстатични и оргиастични образи 

от репертоара на „култа към тялото” и сетивното, антирационалистично познание за света. От 

друга страна, дясната националистка реторика, която възпроизвежда официалният дискурс 

върху възпитанието в училищата от 1930-те години насетне, усвоява и императивите на 

училищната хигиена за умерен и трезв начин на живот, който да предпазва от израждане. А 

тези императиви съдържат претенцията да изразяват определена научна рационалност, 

утвърдена и от държавните училищни политики. Това, което сродява критиките на 

„интелектуализираното” училищно образование и научните правила във връзка с детското 

здраве, като обезсилва конфликта между тях, е върховната общност на целта: прераждането на 

нацията. Така и конструирането на образцовата младеж – здрава, надеждна и обществено-

полезна, се вписва в политически режими на истината като идеологически морал. 

 

10. Медицинска педагогика, педагогическа медицина, евгеника 

Параграфът прави обзор и интерпретация на комплексни нови понятия, които се 

изработват в резултат на продуктивното коопериране на медицински, педагогически и 

социални стратегии, като педология, педагогическа патология и лечебна педагогика. И ако 

педагогиката се ангажира с темите на медикализираната „нередовност”, на медицината се 

приписва педагогическо (превантивно-корективно) начало и предикатът „възпитателна” (П. 

Цонев). Здравното възпитание, което училищният лекар трябва да упражнява, се натоварва с 

допълнително значение на „здраво(словно)” – социално-дисциплиниращо, морално-правилно и 

национално-полезно.  

Ефектите на хибридизация между стратегиите на социалната и превантивната медицина, 

от една страна, и евгеничната реторика, от друга, се проявяват и в полето на училищната 

хигиена. Наследствените характеристики на подрастващите индивиди се дискутират като един 

от основните индикатори за определяне на тяхната „възпитаемост”. Евгеничните идеи стават 

част от съдържанието на учебници. 

 

11. Физическото възпитание след Първата световна война: посвещаване в „култа на 

тялото” на идеалния българин  

В контекста на междувоенните реторики върху тялото се напластяват нови философски и 

идеологически съдържания, които увеличават обема на символния му капитал. В рамките на 

българските публични дебати върху културната криза Найден Шейтанов приписва зараждащия 

се „култ на тялото” на една световна „война” за нова култура, особено в страните, изгубили 

историческата Първа световна война. Неологизмите, с които Шейтанов се стреми да изрази 

непомерността на виталното като метафизичен предмет и ероса на „теловластието”, се 

конфронтират с ограничителните предписания на хигиената за „умереност във всичко и у 

всеки” (С. Стефанов). Ето защо визиите му са представени в работата като една по-скоро 

екстремна, отколкото мейнстрийм версия на междувоенните рефлексии върху културната криза 

и телесната култура. 

 

12. Телесната култура и училището 

12.1. Модели, програми и методи за възпитание на тялото 

Като централен мотив за привилегироването на физическото възпитание в системата на 

училищните дисциплини е изведен стремежът за замяна на дуалистичния модел на тялото и 

душата с холистични концепции за тяхното единство. Определенията на целта на телесното 
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обучение стават по-експлицитни и детайлни в сравнение с тези на нормативните документи от 

периода до Първата световна война. 

Така както е представена в учебните програми, цялостната задача на училищното 

възпитание на тялото може да се представи като мащабна конструкция, отделните „етажи” на 

което структурират взаимносвързани цели. Започвайки като телесна техника (на заздравяване 

на телата в качеството им на управляема материална сила) и преминавайки през телесната 

етика и естетика (на добре тренираните, силно-волевите и „характерни” тела), телесната 

биополитика се обвързва със социално-дисциплиниращи практики. Завършващият и спояващ 

всички останали елементи на това органично фундирано сдание е националното (и 

националистическо) възпитание. 

Параграфът отразява променените тенденции в стратегиите и методиката на телесното 

обучение. През 1934 г. учебната дисциплина „гимнастика” е официално преименувана на 

„телесно възпитание”,
 

за да се постави ударение върху по-широката й и по-значима 

национално-институционална мисия. 

 

12.2. Правни норми на телесното възпитание  

Тук се проследяват на първо място новите институционални роли и звена, които 

възникват в образователната система в съответствие с ревизиите в училищните политики на 

тялото. Приетият от правителството на Демократическия сговор през 1931 г. специален Закон 

за физическото възпитание на българската младеж е представен в пълнота като най-цялостен 

израз на държавната стратегия за телесно обучение. Парламентарните обсъждания на 

законопроекта полагат съдържанието на училищната хигиена в рамките на дебат „за” и 

„против” ролята на физическото възпитание като инструмент за биополитика. Конфликтните 

аргументационни стратегии на политическите актьори се пресичат в обща точка: безспорната 

според всички нужда от възраждане на израждащата се младеж. Като опит за 

„национализиране” и установяване на държавен монопол върху политиките на тялото законът 

остава в голямата си част нереализиран на практика, но самият факт на неговото приемане 

демонстрира нарасналия институционален потенциал на училищната хигиена като цяло. 

 

13. Душевната хигиена и българската душа  

13.1. Нормите  на биологичната „конституция” 

В междувоенния период институционалната тежест на училищните политики за опазване 

на душевното здраве се увеличава паралелно с развитието на програмите за телесно 

възпитание. Рецепцията на т.нар. конституционални модели в българската медицина и в 

частност в училищната душевна хигиена са интерпретирани като своеобразно продължение и 

затвърждаване на холистичните стратегии спрямо физическата култура. В медицинските си 

форми холизмът предпоставя човешкия организъм като единна психофизическа „конституция”, 

в чиито рамки душевните дефекти се изписват като видими знаци върху тялото. Оттук и 

стремежът спрямо психическите разстройства да се прилагат превантивно-терапевтичните 

техники на телесното възпитание. 

Трудността обаче да се установи ясна и еднозначна връзка между физически и умствени 

дефекти, за да се обясни изпадането на определени индивиди от социално-педагогическите 

норми, налага да се потърси директна връзка между душевните аномалии и поведенческите 

девиации. В тази връзка работата се позовава на изследването на Н. Роуз върху геналогията на 

психологията в Англия. Психологическото знание в този модел се налага като знание за 

съответствията между нормите за правилно умствено функциониране, нормите, определящи 

социалните изисквания и очаквания, и статистическите норми за разпределение на 

индивидуалните вариации в рамките на населението. Първата решителна стъпка в тази посока е 

разработването на тестовете за интелигентност, които първоначално се прилагат на входа на 

институциите за ученици с умствени недостатъци.  

 

13.2. Психо-социални профили на учениците и диференциране на обществения 

подбор 

В периода след Първата световна война програмната задача за изследване на учениците 

като индивидуалности се превръща в последователно институционално усилие, удържано в 



 

26 

 

конкретни медико-педагогически практики. Прецизирането на методите за тяхното 

психологическо наблюдение е анализирано в параграфа като ефект от по-интензивното 

прилагане на стандартизиращи, вкл. статистически технологии за събиране на данни за 

здравния статус на учащите. Влизат в институционално обръщение разнообразни 

„статистически образци”, в които да бъдат вмествани констатациите на лекарите, 

осъществяващи здравно-хигиенен надзор в училищата. През 1920-те и особено през 1930-те 

години Главната дирекция на народното здраве съвместно с Министерството на народното 

просвещение и медицински експерти търси образцовия формат на училищните медицински 

книжки за здравно и психологическо наблюдение и настоява те да бъдат редовно попълвани и 

надлежно съхранявани.  

Цялостната картина на психо-физическото и социално здраве на учениците, описана в 

книжки за здравно и психологическо наблюдение, трябва да послужи освен за 

индивидуализиране на обучението спрямо заложбите и склонностите им, още и за целите на 

тяхната „професионална ориентировка”. Предложен е анализ на проектите и практиките за 

подбор на учениците като израз на по-обща политика за държавно регулиране на достъпа до 

образование и професия чрез частична подмяна на системата за подбор, основана на 

индивидуални постижения, със система за профилиране, основана на наблюдения, тестване, 

интервю и анализ на научно-потвърдени психо-физически способности. 

На културно-историческа реконструкция в параграфа са подложени практики на 

психологическо оценяване на ученици, вкл. с тестове за интелигентност. Коефициентът на 

интелигентност, който отчита „умствената възраст” на учениците като обща (а според някои – и 

наследствено детерминирана) способност, се разглежда от медико-педагогическите експерти 

като коректив/коректор на училищната бележка, която може да е плод на една или друга 

случайност. В тази връзка е изведена евгеничната релевантност на алтернативните инструменти 

за оценяване на психофизическата годност на учащите. 

 

13.3. „Мъчновъзпитаемите”: класификации и нормализационен контрол 

Тук са представени различни типологии на учениците с душевни дефекти, лансирани от Т. 

Петров, Г. Паяков, С. Кошков, Б. Шанов, В. Манов и др. Техен общ техен белег е запазването 

под една или друга форма на разграничението между класическите форми на душевна болест 

(патология) и множеството по-трудно забележими анормалности.  

Същевременно  критерият наличие или липса на „патолого-анатомическа основа” (К. 

Чолаков) се размива в актуалните през 1930-те години позовавания на конституционалната 

патология на Ернст Кречмер и „характерологичните” дефиниции на темперамента. 

Психиатризацията и психологизацията на морални норми са поставени в услуга на училищните 

политики; оттук и стремежът за медико-педагогическо конструиране на специфични училищни 

разстройства. Във фокуса на експертното внимание и класификационните усилия са тъкмо 

проблемните ученици – от ексцентричните и капризните до криминално проявените, с други 

думи – неприспособените към нормалния образователен процес „мъчновъзпитаеми ученици”. 

В параграфа се коментират различните нормализационни мерки спрямо тях от регистъра 

на медицината и/или педагогиката, в зависимост от това дали съответните девиации се 

определят като наследствено и/или социално обусловени. Като най-подходяща форма за 

упражняване на постоянен надзор и превантивно-корективна изолация на най-трудно 

възпитаемите ученици се препоръчва въдворяването им в специализирани медико-

педагогически институции и се критикува липсата на достатъчно такива в страната. 

Проевгеничната душевна хигиена се възприема от анализа като модерна психиатрична 

технология, която легитимира практики на социално изключване чрез „диференцирано 

включване”, т.е. на основание прецизно дефинирани и (де)класирани отклонения от средна 

норма на биосоциално развитие. Това обяснява защо привърженици на евгениката у нас 

подкрепят създаването на помощни училища и такива за надарени ученици. 

Психохигиената укрепва позициите си и във връзка с терапията на „тайния порок” 

(онанизма), а проблемът се обсъжда и като аспект на по-обща дискусия за необходимостта и 

моделите на полово възпитание в училищата. 
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14. Заключение 

Учител-лекарят, институционално подкрепен от учителя-педагог в българското средно 

училище от началото на XX в., осъществяват здравна профилактика на различни нива. 

Процесите по институционализация на училищната хигиена, които поради малкия брой 

училищни лекари изглеждат иначе маргинален историографски факт, са натоварени с важни  

дискурсивни значения: за усилията на държавата да модернизира институциите си, като 

потребява биомедицинско знание с определени дисциплинарно-властови претенции, и да 

консолидира населението в експертно-валидираните термини на „народното” и дори „расовото” 

из(г)раждане.  

В междувоенния период употребите на дегенерационни образи, а с тях и проектите за 

регенерация на младежта се разрастват. Под протекцията на държавната власт дискурсите 

върху училищната хигиена акумулират научна експертиза, технологичен капитал и 

институционална тежест. Телесното възпитание се превръща в инструмент и на душевната 

хигиена, а тя на свой ред бива инкорпорирана в „конституцията” на физическото, моралното и 

националното здраве. Подобрява се „видимостта” на учениците с по-големи или по-малки 

отклонения от нормалното психосоматично развитие с цел повишаване на колективната 

безопасност, „хигиенизиране” на националния организъм, и подобряване на расовия му облик. 

„Мъчновъзпитаемите” се превръщат в централни персонажи на дискурса върху училищната 

хигиена.  

Медико-педагогическите стандарти за биосоциално здраве на учениците са мислими като 

динамични диксурсивни норми. Те опосредяват и „усредняват”, от една страна, крайните 

версии на „разговорния” дискурс върху родното в популярната култура с нейните 

традиционалистки и често съпротивителни антимодернизационни нагласи, а от друга страна – 

е(сте)тическия екстремизъм на проекти от регистъра на десния култ към тялото и расовата 

хигиена. При все това нито телесната хигиена „от евгенично гледище”, нито душевната хигиена 

във формàта на психо-евгеника достигат точки на институционален ексцес. 

 

ГЛАВА IV. „ЗДРАВЕН ЦЕНЗ” И ОБЩЕСТВЕНА ХИГИЕНА: МЕДИЦИНСКАТА 

СЕЛЕКЦИЯ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ПУБЛИЧНО-ЗНАЧИМИ ДЕЙНОСТИ 
 

Изследователският интерес в тази глава се съсредоточва върху определени стратегии и 

механизми на медицински подбор, институционализирани като форми на професионална 

селекция и обществена превенция. Целта е да се проследи исторически как българската 

държава предписва в (под)законови актове медицинска експертиза като инструмент за 

регулиране на достъпа до определени публично-значими служби и дейности. В тази връзка са 

очертани приложни полета на професионална, работническа, военна и трудова хигиена, 

доколкото очертават зони на валидност на „здравен ценз”, технологии за въвеждането му и 

регламенти на формата и съдържанието на медицинското освидетелстване като акт с държавно-

правно и социално значение.  

Анализът акцентира върху социално-регулативните значения, които определени 

патологии придобиват при администрирането им в различен институционален контекст, и 

преди всичко върху съдържанието на патологизирани социални дефекти. Телесната и 

психическа годност като императиви на „биовластта” се освидетелстват чрез комплексни 

референции към медицинско, професионално, административно и всекидневно знание, а 

прилагането му цели нормализация на анормалните персонажи.  

 

1. (A)нормалност и (не)трудоспособност 
 Уводният параграф задава предмета и целите на изследването в тази глава, структурира 

съдържанието й и уточнява и някои основни понятия. Подчертава се целта за установяване на 

нормативните модели, на които се основава административно-медицинската регламентация на 

достъпа до различни сектори от публичността. Анализът се стреми да опише как 

производството на покорни и ефективни тела зависи от определен здравен статус, който е 

конкретизиран за чиновника, учителя, работника, войника, трудовака.  
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Направено е уточнението, че в материята на чиновническия „здравен ценз” понятието 

„чиновник” се използва в смисъла му на общ легален термин, пояснен в юридическата 

доктрина като лице на постоянна държавна (окръжна, общинска) служба. В изследвания период 

категорията на държавните чиновници и служащите е широкообхватна – в нея се интегрират 

множество подкатегории, вкл. учителите. Легално препоръчаният здравен статус на кандидат-

учителя в просветното законодателство се разглежда като специален по отношение на общия 

чиновнически режим. В рамките на медицинския ценз за работници се акцентира върху режима 

на освидетелстване на кандидати за служба в системата на държавните железници, който се 

характеризира с по-голяма степен на нормативна детайлизация. 

 

2. Срещу омърсяването на административното тяло  

Параграфът започва с реконструкция на Закон за чиновниците по гражданското ведомство 

от 1903 г., с който здравният ценз получава правна реалност като основание за служебен 

подбор. Институционалната фигура на чиновника, която обгръща набор от професионално 

служещи на младата българска държава, се превръща в естествен център на законодателния 

интерес. Юридическият дискурс следва да усвои очакванията на държавата по изпълнение на 

политиките й в модерната културна ситуация от страна на „нейните” чиновници. Към тях са 

предявени нормативни изисквания, а едно от тях е да имат определен здравен статус.  

Чл. 3 от закона изисква кандидатстващият за нея „да не е заразен от някоя прилепчива 

болест, да не страда от епилепсия и да няма физически недостатък, който би пречил на 

службата”. Отсъствието на трите групи пречки за негативно-дефинираната годност трябва да 

бъде медицински освидетелствано. Допускането до чиновническа служба въпреки тяхното 

наличие е основание за уволнение „в интерес на службата”. Тези разпоредби са възпроизведени 

в Закона за чиновниците по гражданското ведомство от 1906 г.   

Съдържанието на законовия режим и парламентарните му обсъждания обосновават 

изводи върху чиновническия здравен ценз от началото на века: социално-превантивната 

функция на болестните пречки за държавна служба е фокусирана главно върху опасностите на 

физическата и моралната (в случая с епилепсията) зараза. Епидемичните заболявания са в 

центъра на изследваната законодателна грижа за социалното здраве. Физическата пречка за 

социална служба имплицира претенцията за обективност на самото възпрепятстване, но в 

неограничената еластичност на легалното понятие проникват множествените възможни 

определения на непригодността като социално-ролеви конструкции. Липсват процедурни 

законови гаранции за непротиворечиви дискурси върху болестите и коректив на превратно 

упражнен медицински контрол върху тях или административен произвол спрямо неудобните, 

вкл. при смяна на политическата конюнктура.  

Издадените през 1911 г. „Инструкции за съставяне медицински свидетелства, 

предназначени за държавни учреждения” запълват частично тази правно-нормативна празнота.  

 

3. Правна и социална реалност на Закона за държавните служители от 1922 г. 

Параграфът започва с анализ на новия чиновнически закон, който въвежда допълнителна 

законова хипотеза на медицинския ценз – кандидатът за държавен служител не трябва да 

страда от „мъчно-изцерима” болест. Формулировката може да се мисли до известна степен като 

проекция на страха от „замърсяване” на социалното поле. Мъчноизцеримият не съвпада с 

нормативния образ на безупречния във всяко отношение чиновник; и доколкото е 

неблагонадежден да покрие високите държавни очаквания за изпълнение на публичната 

служба, няма достъп до нея. Подобна, макар и крайна хипотеза се подкрепя от липсата на 

изрично нормативно изискване болестта да е заразна, тежка или да пречи на изпълнението на 

служебните задължения. Разширяването на болестния регистър на пречките за чиновническа 

служба свидетелства, че биополитическият интерес на държавата се разраства, за да обхване в 

регулациите си и хроничните, наред с острите епидемични болести. В регистъра на мъчно-

изцеримите болести, които застрашават общественото здраве и травматизират колективното 

въображение, безспорно попадат и „заразителни” страдания, каквито са венерическите.  

Въвеждането на допълнителен ценз за освидетелстващия („лекар на ведомството, на което 

се иска служба”, али ако няма такъв – „лекар на държавна служба”) показва, че 

законодателното доверие е инвестирано вече не в компетентността на медицинската персона, 
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която произтича безусловно от общия професионално-експертен статус, а изисква 

задължително и определена (специализирана) служебна позиция. По този начин държавната 

интервенция в сферата на професионалната лекарска компетентност се задълбочава. Второто 

допълнително законово условие за легитимност на медицинското свидетелство е въвеждането в 

ранг на правна норма на изискването то да е закрепено във „формулярите-образци, установени 

от ведомствата в специалните закони и наредби”. Така се предполага законово общ модел за 

образуване на медицинските обекти и понятия, които са релевантни за регламентирането на 

достъпа до публичността. Данните от настоящото изследване обуславят допускането, че тези 

правни норми остават в голяма степен препоръчителни, несбъднат проект за държавно-

централизиран контрол върху медицината като инструмент за професионална селекция.  

 

4. Законодателният перфекционизъм към учителството 

 На първо място е разгледан учителският здравен ценз, въведен със „Закон за 

обществените и частните училища” от 1885 г. За разлика от по-късния общ служебен ценз, този 

за народния учител декларира положителните условия (какъв трябва да бъде), а не 

отрицателните (какъв не трябва да е годният кандидат), при това в максимално обща формула 

(„телесно и душевно здрав”) и следователно – без ясна практическа стойност. В тази връзка 

здравният ценз може да се мисли като проекция на идеалния образ на учителя в законодателния 

проект за народно издигане.  

Законът за народното просвещение от 1892 г. събира заедно, в една законодателна 

разпоредба, две характеристики на достойните кандидати за учители: „нравствени и без 

особени телесни недостатъци”. Уточнения и корективи са само подразбиращите се за целта на 

основното училище, което осигурява етическо и физическо възпитание. Тук се налага 

уговорката, че подобно приравняване на моралност и нормалност в ценза за начални учители от 

1892 г. изглежда по-скоро спонтанна проява на ценностни нагласи, отколкото тенденциозен 

законодателен код.  

Дори в системата на народното просвещение, където общата здравна норма на Закона за 

държавните служители от 1921 г. е детайлизирана, тя не се прилага стриктно в експертно-

медицинските практики.  

 

5. Здравната селекция и работническият въпрос  

Значението на индустриалната хигиена като клон на социалната се допълва от представата 

за самата социална хигиена като важен аспект на социалната политика, която на свой ред, поне 

в началния период от концептуализирането и прилагането й, се свежда до политики спрямо 

работничеството. В тази връзка се анализира „Закон за женския и детския труд в 

индустриалните заведения” (ЗЖДТИЗ) от 1905 г., който се превръща в основа на 

правителствената работническа политика у нас до войните.  

Цялостният стратегически и технически инструментариум на работническата хигиена 

остава извън полето на това изследване, но в него се включват основаните на хигиенни 

съображения предписания към „началното” здравно състояние на постъпващите във 

фабричното и занаятчийското производство, в мини, кариери и пътно-строителни дейности. 

Когато заетите в тези активности са жени и непълнолетни в определена от ЗЖДТИЗ възраст, те 

трябва да бъдат снабдени задължително с работнически книжки, в които се засвидетелства 

здравето им във връзка с бъдещата професия. 

Анализът на институционалните образци на работническа книжа ги третира като 

„образец” за съчетаването на стандартизиращ и детайлизиращ подход в документалното поле 

на медицинското освидетелстване. Същевременно обаче липсата на книжки в много от 

индустриалните заведения или нередовното им попълване обуславят извода на инспектор 

Кутинчев, че „никога (...) не са могли да послужат като ценен документ за установяване 

възрастта и здравословното състояние на жените и децата”. Комплексните причини за това 

включват: нехайството на работодателя, формалното отношение на лекаря нежеланието на 

кандидатките за работа да се подложат на медицински преглед по „морални причини” (срам от 

лекаря, нежелание да се узнае възрастта им, както и да се сдобият с непрестижния етикет 

„работничка”). Оттук и изводът, че формализациите на здравния ценз в рамките на 

работническия подбор остават на ниво правно-институционални проекти със слабо реализиран 
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практически потенциал, вкл. и след приемането на Закона за хигиената и безопасността на 

труда от 1917 г. 

 

6. Подбор на транспортни работници в системата на железниците 

Медицинският подбор на железопътните работници и служители показва съществени 

отклонения в сравнение с този на останалите категории работници и служители. Високата 

степен на обособеност на социалната група на транспортните работници, естеството на 

работата в железопътното дело и нейната рисковост налагат по-щателен подбор на персонала, 

по-високи и прецизирани норми на физически и психичен статус. Параграфът проследява 

нормативната уредба на задължителното медицинско освидетелстване на постъпващите на 

служба в БДЖ, въведено през 1906 г. Реконструирани са определени акценти от подробните 

изисквания към обектите, процедурите и крайния акт на медицинския подбор, както се 

съдържат в министерски окръжни, наставления и образци на свидетелства.  

Диференцираната годност за служба отново е определена негативно – чрез своите 

отклонения, но за разлика от разгледаните по-горе режими на здравен ценз, аномалиите са 

изброени във формата на списък. Железопътните служби са подразделени на категории в 

зависимост от определени норми за зрение и слух, на които трябва да отговарят кандидатите за 

тях. Основанията за изключване на достъпа до железничарски служби са не само болести, но и 

други анормалности,  например „големи обезобразявания на лицето, дори и тогава, когато не са 

свързани с функционни разстройства” (Наставления за освидетелстване от 1912 г.). 

Медикализирането на безòбразното като имплицитен маркер на безобрàзното отпраща към 

други модуси на „човешкото чудовище”, разгледано във втора глава като конструкция на 

съдебната психиатрия. 

Детайлизации на здравния ценз в системата на БДЖ потвърждават извода за засилена 

превантивна стратегия на здравния подбор. Изключването на „предразположените” към 

туберкулоза и психични болести от годните кандидат-железничари демонстрира нарастващото 

значение на наследствеността като аргумент за охрана на публичността. 

 

7. Военният корпус: идеални и тератологични фигури  

В края на XIX и началото на XX в. данните за физическото състояние на младежите, 

постъпващи на наборна военна служба, се превръщат в една от основните теми на дискурса 

върху народното израждане и необходимостта от здравна превенция. Военният сектор на 

публичността е ключова дисциплинарна зона, която изисква собствени норми за 

санитаризирането й. Същевременно тя функционира в дисциплинарния континиум, в който 

разклоненията на обществената хигиена свързват образцовия войник с ефективния чиновник и 

продуктивния работник, като всяка от тези фигури се намира и в „родствена връзка” с 

дисциплинирания ученик. 

Когато предлага дефиниции на военна негодност с всички произтичащи от тях 

институционални ефекти, медицинският дискурс осигурява научно-нормативния ресурс на 

военната дисциплина и се поставя в услуга на държавната биополитика. Тази „военна 

повинност” на медицинското знание нерядко го поставя извън собствения му научно-

епистемологичен режим. 

В рамките на параграфа се анализира в хронологичен порядък съдържанието на 

различните военни закони и издадените на тяхно основание „Наставления” за реда на 

освидетелстване в наборните комисии, които съдържат и моделите за образуване на военно-

медицинските обекти и понятия. Надмощието на военния над експертния авторитет при 

конструирането и функционирането на наборните комисии, вкл. по медицински въпроси, 

предопределя равнището на лекарските преценки: те трябва да са споделими от 

немедицинските носители на власт, за да произведат ефекта си. 

 

8. Медицински класификации и армейски подбор 

За да се легитимира окончателно отсъждането: годен/негоден за военна служба, то трябва 

да се основе на „Разписанията” на болестите, приложени към „Наставленията”. Най-общо 

Разписанията конкретизират Наставленията съобразно критериите за строева и нестроева 

служба.  
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Сред основанията на военния здравен ценз в разписанията от края на XIX в. насетне 

безспорно се откроява грозотата като „болест на лицето”, с условие да е „до такава степен, 

която предизвиква отвращение”. Преценката на лишената от всякакви аналитични научни 

стойности категория „отвратителност” като крайна степен на „грозота” е възможна единствено 

в изложеността на скандализираното възприятие. Отвращаващата грозота в номенклатурата на 

Разписанията е тератологична, а не медицинска фигура и като такава накърнява идеалния образ 

на войника и нормативното „тяло” на войнството. Различните знаци на отблъскваща грозота в 

Разписанията са интерпретирани в изследването като стигми и форми на медикализация на 

всекидневни образи на без-образното. 

 

9. Модификации в режима на военно-медицински надзор 
Анализът откроява промените в законовата и подзаконова уредба според „Закон за 

носение военните тегоби” от 1898 г. и издадените на негово основание „Наставления за 

наборните комисии по медицинското освидетелствувание на младежите и разписание на 

болестите” от 1899 г., както и в Наставления и Разписания от 1911 г. Те могат да се обобщят 

като засилване на контрола върху освидетелстванията, въвеждане на числови, статистически 

валидни норми за определени физически показатели на донаборниците, но и запазване на 

зависимостите на военно-медицинската селекция от всекидневни неспециализирани дискурси. 

В параграфа се проследяват и интерпретациите на душевната анормалност, които 

получават специфични значения в контекста на военната действителност (1912-1918 г.) и в 

следвоенните рефлексии. Властта за произвеждане на истинни медицински дискурси на 

неизрично указани в разписанието основания, като „психопатиите във войската”, се мотивира 

от Ст. Данаджиев и в едноименната монография на В. Д. Шатровски. Наместо 

психопатологични феномени текстът на Шатровски диагностицира форми на социална 

девиация. Предписани са и санитарно-хигиенични и евгенични мерки, които трябва да се 

прилагат както преди постъпването на психопатичните личности във войската, така и след 

уволнението им в запаса. Предложените класификации на психопатичните субекти в армията се 

интерпретират в параграфа като гротескови форми на един медикализиран морализаторски 

дискурс. 

 

10. Здравният ценз за военнослужещи в периода на войните (1912-1918) 

Изследването отделя внимание на министерски циркуляр от 1905 г., опрeделящ 

основанията за освобождаване от военна повинност във военно време, както и на „Закон за 

военната подготовка на неслужилите по разни причини в постоянните кадри на войската” от 

1915 г. Анализът им обуславя извода, че в периода на войните субординацията на 

индивидуалните стойности спрямо високата отечествена реторика е институционализирана по 

отношение на анормалните. На основание ограничителното съдържание на циркуляра по данни 

на Вл. Моллов през 1912 г. в някои дивизии са мобилизирани освободени от служба в мирно 

време, вкл. „хора с ампутирани ръце и крака и туберкулозни в последния стадиум”.   

Законът от 1915 г. дава право на военния министър да повиква периодически на обучение 

всички български граждани, годни за строева и нестроева служба от 21 до 46-годишна възраст, 

които не са преминали през постоянните кадри на войската „по каквито и да било причини”, за 

да им се даде необходимата подготовка в случай на война и да бъдат зачислени в запаса. 

Дебатите по закона в парламента се превръщат в отдушник на традиционната резервираност 

към експертно-медицинската дейност, която се изтъква като една от причините за 

„несправедливо” освобождаване от военна повинност. Резервът на т.нар. „полугодни за военна 

служба” (по израза на военния министър Фичев), е предвиден за усвояване в случай на крайна 

военна нужда.  

Налага се изводът, че в сравнение с технологиите на медицински отбор в цивилните зони 

на публичност, режимът на военните актове задава по-ясни решетки за обособяване на 

„годните”, „полугодните” и „негодните” за публична служба. Детайлно-разгърнатата система 

на военно-медицинската експертиза би могло да се отдаде на сближените и пределно високи 

културни стойности на „военното” и „родното”, на конвертируемия им символен капитал.  
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11. Трудовата войска или метаморфозите на войнския „организъм” 

Тази част от работата коментира Закона за трудовата повинност от 1920 г., приет от 

правителството на Ал. Стамболийски. В контексна на забраните на Ньойския мирен договор, 

законът преобразявай всенародната армия във всенародна „трудова войска”. В нея подлежат на 

зачисляване, за да полагат задължителен обществен труд, всички български поданици от двата 

пола с навършването на определена възраст. 

Анализът откроява тенденциите в парламентарните обсъждания на законопроекта, чиито 

поддръжници го определят като ревизиран социално-възпитателен режим на войнските 

добродетели и проект за администриране идиличните стойности на физическия труд. 

„Трудовият милитаризъм” (по израза на земеделски депутат) редополага икономически, 

политически и морализаторски аргументи. Либерално-икономическите критики на опозицията, 

че законът пренебрегва принципите на стопанска диференциация, както и  упреците от ляво, че 

свежда сложните принципи на обществения живот до системата на казармата, не са съобразени 

и институтът е наследен от следващите правителства. 

 

12. Здравната цензура на трудовия фронт 

Тук се анализират определени основания за освобождаване от трудова повинност според 

съответните им разписания от 1920-те и 1930-те години. Вместо диференциране по родове 

войски и служби, преценката за трудовата годност разграничава способните от неспособните за 

служба, както и граничната категория на способните за лека трудова служба. Като цяло 

критериите за трудоспособност според трудово-медицинското разписание от 1921 г. са 

сравнително занижени в сравнение с военно-медицинските, предвид етоса, а и социалната 

полезност на „облагородяващия” масов труд. До края на 1920-те обаче в разписанията се 

откриват основанията „загрозяване” и „обезобразяване”. Трудовата общност трябва да бъде 

прочистена от отблъскващо грозните; според разписание от 1925 г. те не може да бъдат 

толерирани дори в периферните й области (при изпълнението на „каквато и да е трудова 

работа”). В параграфа се дискутират и душевни разстройства като основания за недопускане до 

трудова служба. 

 

13. Заключение  

Смесването на експертни и всекидневни езици при регламентацията на административно-

медицинския подбор прави трудно отчленими „болезнените” сраствания между медицинските 

категории на анормалното и заданията на „здравия разум” за хигиенизиране на 

професионалните колективи. Правнорелевантните конструкции за здраве и болест се 

произвеждат и потребяват във взаимодействието между медицински, всекидневни и 

административни норми. Техните споделени фигури на страха от „замърсяване” (по смисъла на 

М. Дъглас) се проектират върху медикализирания хоризонт на обществения ред и обосновават 

профилактиката на не-порядъчното. „Прилепчивостта”, епилептичната конвулсия и 

физическите недостатъци в определенията на чиновническото законодателство са активирани 

като основания за публична селекция, съвместяващи патологични стойности и социални 

значения. Особено отчетливи са контурите на анормалните персонажи, които се полагат в 

съизмерването на индивиди с нормативите на военната повинност (и нейния частичен аналог – 

трудовата повинност). Разнородните режими на освидетелстване, които закрепят разгледаните 

групи нормативни текстове, демонстрират противоречията в процесите на професионална 

модернизация в следосвобожденския период. В този смисъл може да се говори по-скоро за 

постепенно разрастващи се нормализационни тенденции в областта на професионалната и 

публичната селекция, отколкото за единна и целенасочена законодателна политика в тази 

област. 
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ГЛАВА V. БРАЧНО ЗДРАВЕ, ЕВГЕНИКА И ВЪЗРАЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНАТА 

ИДЕНТИЧНОСТ 

 

Тази глава се състои от две части. В първата са представени нормативни режими на 

„брачното здраве”. Болестните пречки пред брачната дееспособност и свързаните с нейната 

охрана форми на хигиенен надзор и просвета се анализират като ефект от нееднозначни и 

динамични отношения между канонични, държавно-политически, популярни представи и 

експертни, вкл. проевгенични дискурси. Семейството,  съставено от подбрани нормални 

индивиди, се мисли от хигиенисти и евгеници като жизненоважен орган на „народния 

организъм”. Върху тази „органична връзка” се надграждат и високи символни и идеологически 

кодове на националната идентичност, за да споят нейните времеви и пространствени 

измерения. Така втората част на главата регистрира темпорални режими на „родното”  в 

текстове, биологизиращи социалното време, и се стреми да ги съотнесе към културните 

пространства на града и селото като маркери на колективна идентичност. Финалната глава 

доуплътнява контурите на понятието за дегенерация, положени и първа и развити в следващите 

глави като ключово за генезиса на анормалните персонажи. Темата за регенерацията на 

застрашения „народен организъм” се проектира в хоризонта на неговото политическо и 

културно възраждане.  

 

 Въведение 

Въведението разяснява ключовото значение на (пред)брачната хигиена за проектите на 

евгениката в България и близките до нея политики за народно здраве. Като основна причина се 

изтъква „медиаторската” роля на сексуалността, вкл. семейната, между индивидуалното и 

колективно тяло, между дисциплинарната и биополитическата власт. За избора на брачната, а 

не на по-обширната полова хигиена като фокус на анализ се привеждат следните аргументи: 

„диспозитивът на сексуалност” произхожда от „диспозитива на семеен съюз”; в общество с 

преобладаващо селско население и силни контрамодернизационни реакции, в което бракът е 

разклатен, но непоместен фундамент на „половия въпрос”, самите евгенични усилия се 

съсредоточават именно върху медицинската регулация на брачния статус. Брачните забрани и 

предбрачните свидетелства се лансират от повечето евгеници като по-своевременни и по-меки 

мерки в сравнение със стерилизацията.  

 Обособяват се основните изследователски сюжета на главата. Нейната първа част е 

посветена на брачните забрани на основание болест, усилията за разширяването им и за 

въвеждане на предбрачно медицинско освидетелстване. Втората част откроява ключови 

връзки между научните инструменти на „биовласт” в България, предложени от евгеничния и 

сродни нему дискурси върху публичното здраве, и определени културнополитически визии за 

модерност и историческо време, за идентичност и гражданство.  

 

А. Семейството: свещен съюз и/или биологичен организъм? Бракът в здраве и болест 

2. Църквата, законът и евгеничният дискурс по въпросите на здравия брак 

2.1. Режимът на болестта в Екзархийския устав 
В целия разглеждан период режимът на сключване и прекратяване на брака между 

българските православни християни е от компетентността на църковната власт. Затова 

параграфът реконструира и анализира подробно църковно-правната уредба на болестите като 

пречки за брак и основания за прекратяването му. На първо място е представен „Екзархийский 

устав, приспособен в Княжеството” (ЕУ) от 1883 г., заедно с „Допълнение” към него, 

включващо брачната материя. Лудостта и епилепсията са предвидени като условия за 

законност на брака, при липсата на които бракът може да се разтрогне, ако датират отпреди 

сключването му. В случай че са настъпили след бракосъчетанието, „бракът не се разторгва, 

освен в краен случай”. Основание за прекратяване на брака по искане на един от съпрузите е и 

неспособността на другия „в изпълнение на съпружеските обязаности”, ако е породена от 

„естествен недостатък” или е „случайна” полова неспособност. 

През 1895 г.  към болестните препятствия се добавя „слабоумие (идиотство)”, а през 

1897 г. със „Закон за прибавление част VI” към новия Екзархийския устав от 1895 г. –  и 

болестта сифилис. Изследването взима под внимание модификациите в правния режим, вкл. 



 

34 

 

стриктното  разграничение между унищожаване и разторжение на брака (развод) в зависимост 

от това дали болестите са настъпили преди или след бракосъчетанието.  Обект на анализ са 

основанията на брачните искове, процесуалната легитимация и редът за предявяването им 

според каноничното право и доктрина, текстове на Н. Милаш, Ст. Цанков, Ст. С. Бобчев, Г. 

Страхов и др., както и във връзка със синодалната практика. Представени са аспекти на 

обичайното брачно право.   

В църковната доктрина се посочва, че правото да се установяват т.нар. брачни 

препятствия принадлежи съвместно на църковната и гражданската власт. Уредбата на 

здравните условия за придобиване на семеен статус и през 1897 г. не указва изрично реда за 

констатирането им. При липсата на специални инструкции важат общите правила на 

„предбрачно изпитване” от свещениците. Съществуват оскъдни и противоречиви данни за 

инцидентни практики в рамките на изследвания период по изискване на медицинско 

предбрачно свидетелство от отделни епархии. В сборниците със синодална съдебна практика 

на Хр. Танчев и Ив. Джамджиев фигурира един-единствен прецедент, от 1932 г., на 

определение за забрана на първи брак на основание болестна пречка (слабоумие), впоследствие 

отменено. 

Изложението обуславя извода, че християнската ценностна натовареност на брака като 

тайнство и свещен съюз има по-голяма законодателна тежест в сравнение с държавната 

биополитическа грижа за здраво потомство.  

 

2.2. Военна и/или брачна дееспособност: медицинското освидетелстване като 

междуинституционален проблем 

Параграфът се фокусира върху анализа на окръжни и циркуляри на военната власт (1892-

1894), с които се оправят опити за обвързване на годността за брак с тази за военна служба. 

Разпореждания до църковните власти от 1892 г. да допускат венчание на донаборник при 

представяне на „документ от надлежния началник, че му се разрешава да встъпи в законен 

брак”, се мотивират с необходимостта от превенция на ранни бракове. С циркуляр на Военното 

министерство от 1894 г. се разширява зависимостта между (преценката за) военна и брачна 

годност, като се обвързва разрешението за брак с военно-медицинско освидетелстване на 

„физическите способности” на младежа. Тези мерки, неприети в част VI от 1897 г. към новия 

ЕУ, се анализират в параграфа с оглед нарастването на държавните биополитически амбиции, 

популяризирането на реториката на израждането, както и по линия на разнопосочни критики 

към военно-брачното медицинско освидетелстване. Последните изтъкват неправомерност на 

обвързването между брачна и военна годност, недоверие към медицински провежданата 

диференциация, традиционалистки нагласи за социално равенство. 

 

2.3. Тълкувателна съдебна практика на духовната власт 

Тук се разглеждат съдебните актове на Св. Синод по част VI на Екзархийския устав от 

приемането й до 1940 г. във връзка с разпоредбите, относими към брачния здравен статус. 

Синодалната юриспруденция е ключ към приложните стойности на правните норми и 

културните „правилности”, чрез които са извикани на живот. Илюстрирани са концептуалните 

разминавания между интерпретациите на църковната власт и на медицинските експертизи по 

съдържанието и значението на  различни болести като основания на бракоразводни молби.  

Един от акцентите в анализа на синодалните съдебни решения е отношението им 

опитите за биополитически ревизии на брачното право. Първоначално юридическите ефекти на 

предбрачната болест са затворени в интимната сфера на двамата съпрузи. Тази позиция на Св. 

Синод обаче започва да се променя в края на 1920-те.  Новата стратегия намира завършен израз 

в Реш. № 252 от 1933 г., което реинтерпретира значенията на предбрачната лудост като 

произтичащи от целта на „църковния законодател” „да възпрепятствува израждането на 

семейството”. В този смисъл целта на разпоредбата се определя като „евгенетична, социална”. 

Възможността за преосмисляне на синодалната тълкувателна практика в синхрон с евгеничната 

реторика се интерпретира в дисертацията като заложена в „двойния” режим на българското 

брачно право – то е отворено както за ортодоксални основания, така и в определена степен – за 

светски.  
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2.4. Ранни идеи за брачно здраве и промяна на правния му режим  

Параграфът проследява появата на социалдарвинистки и протоевгенични идеи в края на 

XIX век в България, свързани с превенцията на преждевременни и „нездрави” бракове. 

Началото на века е времето, в което се появяват текстове, лансиращи по-екстремни евгенични 

идеи. „Хигиена на окото”, с автор офталмолога Константин Пашев, публикувана през 1905 г., 

може да се определи като първата научна монография в България, която маркира новите 

евгенични тенденции. Пашев заявява, че индивиди, страдащи от туберкулоза, сифилис, 

наследствени очни дефекти, вкл. високо късогледство, не трябва да сключват брак. През 

първото десетилетие на XX век брачната профилактика се застъпва от (социално)хигиенични 

позиции, каквито се стреми да популяризира и редактираното от Т. Петров списание 

„Съвременна хигиена”. 

Предбрачното медицинското освидетелстване на туберкулозата е един от въпросите с 

особена важност предвид повишената обществена значимост на заболяването. Св. Синод обаче 

отказва развод на това основание освен ако заболяването датира отпреди брака и здравият 

съпруг може да се позове на него като измама или грешка в здравните качества на своя 

партньор. Реторическите образи на „охтиката”, циркулиращи в научно-популярната 

литература, съчетават медицински и социални тревоги в критични описания на обществения 

живот. Анализът се спира на текстове на Доксиядис и Данаджиев, в които 

„предразположението” към туберкулоза се поставя в зависимост от стила на живот, обвързва се 

с императивите и тежестите на съпружеството и културните модели, които ги определят.  

 

2.5. Евгенични проектни режими на брачна хигиена след 1918 г. 

Евгеничните идеи се дискутират сред други теми на популярната наука по страниците 

на няколко български вестника и списания, в редакцията на които влизат известни учени и 

лекари като Стефан Консулов, Асен Хаджиолов, Никола Боев, Теодосий Витанов, Тошко 

Петров и др. В дебатите активно се включват и държавно-институционални фигури като д-р 

Руси Радков, директор на Главна дирекция на народното здраве от 1930 до 1939 г.  

Изследването се фокусира върху тенденцията в медицинско-психиатричните среди за 

обвързване на половата и брачната хигиена с евгеничния проект за подобряване на българската 

„раса” в годините, следващи 1918-а. В тази връзка е предложен анализ на две предложения по 

уредбата на болестите – пречки за брак, които са отправени до Архиерейското събрание на Св. 

Синод през 1933 г., при обсъждането на нов проект за Екзархийски устав. Едното предложение 

е на д-р Тошко Петров като председател на Дружеството за хигиена и предпазна медицина, а 

другото – на Университетската очна клиника, завеждана от д-р Константин Пашев, председател 

и на Българското офталмологично дружество.  

 Според Дружеството за хигиена разпоредбата относно брачните препятствия трябва да 

предвижда: „1) неспособност за съпружеско съжителство; 2) лудост, слабоумие, епилепсия или 

някоя друга неизлечима болест; 3) неизлекувана венерическа болест или белодробна или 

гърлена туберкулоза”. Предложението на кръга около д-р К. Пашев настоява за забрана на 

брака за слепородени и за предварително очно освидетелстване на бъдещите съпрузи. 

От съдържанието на тези проекти и сродни тематични дискусии може да се заключи, че 

в биополитическото поле, споделяно от социал-хигиенистките и социал-евгеничните 

концепции и практики, се регистрират и конфликтни, и съвпадащи точки. В приближенията и 

дистанциите между технологиите за медицинска превенция някои подчертават обществено-

икономическата основа на влошеното колективно здраве, а оттук – и неадекватността на 

оздравителни терапии, които не са социалнополитически.  Наред с това обаче, общите теми и 

пресичащите се стратегии в проектите на двете дружества демонстрират тенденцията към 

взаимно проникване на социална хигиена, превантивна медицина и евгеника като съседни 

модели за осигуряване на публичното здраве. 

Оттук и реакцията на духовната власт спрямо тях е еднотипна. Предложенията се 

отхвърлят, но не се осъждат, като се препраща към компетентността и волята на държавата да 

ги приеме със закон в защита на народното здраве. От аргументацията не става докрай ясно 

дали изразява отказ по същество мисията на Църквата да се обвързва с биополитически и 

евгенични мерки, или признава некомпетентността и ограничените й възможности да ги 
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наложи, но с принципното одобрение или най-малкото – при липсата на принципно възражение 

срещу тях. 

 

3. Хигиената на брака в светска перспектива: към „национализация” на семейното 

здраве 

3.1. Бракът и грижата за потомството в проекта за здравен закон от 1922 г. и 

Закона за народното здраве от 1929 г. 

В синхрон с позицията на Църквата, която през целия разглеждан период прехвърля 

върху държавата грижата за предбрачната хигиена, в края на 1922 г. земеделското правителство 

внася в Народното събрание законопроект за нов здравен закон, чийто чл. 99 предвижда: „Лица 

от мъжки пол, при встъпванието им в брак, са длъжни да се снабдят с медицинско 

удостоверение за здравословното им състояние, издаден от специална комисия, състояща се от 

двама лекари. Начинът на преглеждането, както и болестите и недъзите, при които не се 

позволява брак, се определят с особен правилник”. Диференциацията по (мъжки) пол на 

законово задължените лица загатва за трудно-преодолимите нормативни препятствия на 

патриархалната етика, от една страна, а от друга, за най-вероятна превенция на венерическите 

болести като основна прицелна точка на освидетелстването. 

Макар че деветоюнският преврат осуетява окончателното приемане на законопроекта, 

неговата подчертано социално-профилактичната линия  е продължена в Закона за народното 

здраве от 1929 г. Съгласно чл. 69 от проекта „само здрави лица могат да встъпват в брак; такива 

лица получават напечатани упътвания за важността на здравето и за вредното влияние на 

болестите върху съпрузите и потомството” (ал. 1). „За целта общините могат да отварят 

особени съвещателни бюра, завеждани от лекари” (ал. 2); „На епилептици, на душевно болни и 

на страдащи от венерични болести в заразно състояние е забранено да встъпват в брак”.  

Върху ясно очертания евгеничен фон на законотворческите инициативи се провежда 

парламентарен дебат, който в крайна сметка ограничава проектния хоризонт на закона. От 

разпоредбата отпадат брачните забрани, а с тях – и подразбиращото се задължение за 

медицинското им освидетелстване. Аргументациите на дебата се групират около две водещи 

линии: по оста „публично – частно”, т.е. приемливи ли са основанията на държавата да 

интервенира в интимната сфера; и по оста „родна” култура – придобивки на „културните 

страни”, т.е. адекватни ли са или са подражателни предвидените медицински намеси. 

Дискусията откроява главните пречки за предбрачен медицински контрол: традиционния морал 

и скептичните нагласи към институцията на лекаря, ограничения кадрови и научно-

технологичен потенциал на медицинската помощ в страната. Наред с това дискусията следва 

общите тенденции в развитието на концепцията за предбрачни медицински свидетелства в 

западните страни, които са очертани в анализа.  В края на 1920-те и през 1930-те години 

предбрачните медицински свидетелства не са въведени масово дори и в държави с мощни 

евгенични движения. Адептите на евгениката у нас препоръчват институтът брачна 

„консултация” да опосреди бъдещи по-интензивни технологии.  

 

 3.2. Законопроект за сключване и прекратяване на брака от 1935 г.: предбрачно 

медицинско освидетелстване и секуларизация на брачното право 

Цялостен израз на усилието за нормативна еманципация на брачното право от Църквата 

представлява законопроектът за сключване и прекратяване на брака от 1935/6 г., изработен от 

правосъдното министерство начело с Димитър Пешев. Така регулацията на семейното здраве се 

обвързва с неуспешния опит за въвеждане на граждански брак в България. Законопроектът 

предвижда нов режим на брачните препятствия и на недействителността на брака, сключен при 

наличие на някое от тях, вкл. „неспособност да се разсъждава”, „душевна болест, която е 

основание за поставяне под пълно запрещение”, и „болест, която би изложила на опасност 

здравето на другия съпруг или на поколението от брака”. Слабоумието и лудостта по ЕУ са 

преведени в подчертано гражданскоправни термини. Общественият интерес от охрана на 

семейното здраве се разраства извън кръга на лимитативно изброените болести по ЕУ и 

обхваща и наследствените.  

Като цяло, въпреки търсенето на компромисни юридически формули в законопроекта, 

които запазват частично заварени нормативни положения от съществуващата уредба, реакцията 
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на Църквата срещу него е особено остра. Процесите по предоговаряне на юридически, етически 

и институционални позиции на държава и църква протичат с променлив (не)успех за двете 

страни и все пак църквата успява да удържи брачната юрисдикция в своето ведомство. 

 

3.3. Медицинският наставник и моралната хигиена в борба с венерическите 

болести 

Като крачка напред в посока одържавяване на санитарните проекти за контрол върху 

брака и радикализиране на правната им реалност може да се определи Наредба-закон за борба с 

венерическите болести от 1936 г. Нейният чл. 15 предвижда: „Лице, което желае да встъпи в 

брак е длъжно да представи медицинско свидетелство пред властта, която извършва 

бракосъчетанието, или да заяви под клетва пред същата власт, че не страда от венерическа 

болест”. Анализът на нормативния акт подчертава разгръщането на режима на предбрачните 

консултации, като акцентира и върху съдържанието на официалните образци на медицинско 

свидетелство, клетва-декларация и наставления за опасностите от венерическите болести, 

отпечатани в приложение на наредбата.  

Нейното издаване свидетелства, че сред останалите социални болести венерическите 

дават най-силни аргументи за легализиране на по-интензивни медицински принуди, 

включително от арсенала на евгеничната брачна хигиена. Въпреки че медицинският контрол 

преди брака не е монополизиран с правна норма, той все пак е юридически предвиден и 

поставя прецедент в следосвобожденското законодателство. Това става с одобрението на Св. 

Синод.   

За пореден път църква и държава се оказват въвлечени в общ режим на радикализиращи 

се здравни политики. Става въпрос, на първо място, за „хибридния” режим на болестните 

пречки в Екзархийския устав, съвместяващ църковноправни и държавно-значими основания за 

уредба на „здравия” и „нездравия” брак. Така както е дадено в нормите на устава и 

тълкувателните актове на Св. Синод, брачното право постепенно усилва имплицитно 

заложената в него тенденция към обвързване с народното здравеопазване. Този процес се 

проявява от края на 1920-те години както в рамките на самата църковна практика с нейния 

толеранс към биополитически и евгенични инициативи, така и в приемането на светски закони, 

въвеждащи здравния статус на съпрузите и тяхното поколение в режим на медицински 

предписана и законодателно разписана биополитика. Същевременно обаче балансът между 

държавни и църковни аргументи във връзка със взаимното признаване на компетентност е 

деликатен, както показва съдбата на Законопроекта за гражданския брак от 1935 г. 

Върховенството на църквата по всички брачни въпроси не е преодоляно в рамките на периода и 

това остава една от важните пречки пред радикализацията на евгеничните проекти. Наред с 

това, анализът на проектите и практиките в полето на брачната хигиена потвърждава като 

основна специфика на евгеничния дискурс в България неговата дифузност, преплитането му с 

други дискурси – както медицински, така и социални, в различни съотношения и под различни 

(директни и индиректни) форми.  

 

Б. Здрав(н)а идентичност и хронотопи на родното 

4. Израждане и възраждане в режими на историчност 

(Ре)конструирането на родното като жив организъм – чрез психосоциална 

профилактика на индивидуалната и колективната душевност, чрез здравен надзор върху 

училищното развитие, чрез медицинско цензуриране на професионалния и публичния достъп и 

преди всичко чрез превенция на брачното здраве и репродуктивен контрол – изисква още 

проектираното тяло да бъде фиксирано в определено културно пространство и настоящето му 

да се изпълни със смисъл, устойчив на предизвикателствата на течащото време. Оттук 

националната идентичност в междувоенния период се разпознава в миналото, за да означи 

смислови проекти за колективното бъдеще.  

Във фокуса на втората част на пета глава попадат сюжетни линии на (не)желаното 

колективно минало, настояще и бъдеще в различни (пре)разкази. Интерпретацията на начините, 

по които евгениката и близките до нея дискурси в България участват в предоговарянето на 

модерната национална идентичност е отнесена към тясното значение на понятието за „режим 

на историчност” като „начинът, който едно общество възприема миналото си и се справя с 
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него” (Ф. Артог). Оттук и централното място в изследването на стратегиите за ре-формиране на 

преживяването (особено междувоенното) за криза.   

Изследователското внимание се насочва и към локалните специфики и развитието на 

езика на израждането в България, понятието за дегенерация, но и неговите синоними и 

(критични) алтернативи. Множествените му употреби не могат да се сведат до една-единствена 

причина, произход или „потребителска група” (Д. Пик). В тази връзка анализът акцентира 

върху темпорални визии на социалдарвинизма, евгениката, расовата антропология и 

„народопсихологията”. 

 

4.1. Първи симптоми на „болното време” 

В довоенния период „Ново време” – теоретична трибуна на Българската работническа 

социалдемократическа партия, се оформя като една от трибуните, от която се артикулират 

еволюционистки и социалдарвинистки идеи. Като пример за това се привежда статията 

„Социология и биология” от 1897 г., в която Никола Харлаков, аргументира убеждението си, че 

социалната еволюция се основава преди всичко на законите на биологията. 

Биологичното кодиране на социалната идентичност заляга и в аграрната политическа 

програма на Александър Стамболийски. Съсловната борба за Стамболийски, подобно на 

класовата борба за Харлаков, е всеобщ природен закон, произтичащ от борбата за 

съществуване. В този сблъсък земеделското съсловие, рекрутирано измежду „девственото” в 

здравословно и морално отношение селячество, следва да поеме ролята на естествен лидер. 

Времевото измерение на съсловната биосоциална борба се провижда като „зигзакообразната 

верига” на редуващи се победи и падения – в жизнения цикъл на индивидите и обществата 

упадъкът и дегенерацията винаги се следват от прераждане и регенерация. Така 

романтизираната селска идентичност се проектира в точката на разрив с регресивната 

(„реакционна”) посока на изпразненото от съдържанието си време: времето на „осъдения” 

политически либерализъм и „упадъчната” партийна демокрация. 

Полемичните текстове на Харлаков и Стамболийски демонстрират как върху 

буквалните идеологически траектории на социалдемократическата или аграрната платформа се 

наслагват и вторичните признаци на социално „боледуване” в начален стадий. 

Биомедицинската реторика на критическото говорене за старо и „ново време” свидетелства за 

усилията да се ревизират заварените режими на историчност и идентичност на общността, 

чиито говорители разпознават състоянието й като загуба на устойчивия хронос на възходящо 

развитие. 

 

4.2.  Предизвикателствата на междувоенната криза: дегенерацията в режим на 

„расова” история 

Ярка илюстрация за темпоралните разриви, за деформирането и „начупването” на 

прогресистката права линия на времето в междувоенния период може да се извлече от 

антропологическата теория на известния български биолог проф. Методий Попов, която има 

широк отзвук сред адвокатите на евгениката в България. Попов разглежда расовото смешение 

като имащо благотворен ефект, когато се извършва с елементи от същото или по-високо 

качество. В неговата теоретична рамка, която не използва понятието 

„дегенерация”/„израждане”, социалният упадък не е неотклонна низходяща линия. Той е част 

от повтаряема структура (подобна на използваната от Стамболийски), която се описва като 

„вълнообразна крива за напредъка и упадъка на народите”. Текстовете на Попов представят 

избрани периоди от историческото време като биологични цикли на възход и падение, 

зависещи от качеството и интензивността на расовите смешения сред населението, от 

състоянието на социалния елит и от процесите на естествен подбор в периоди на биологично 

„изтощение” и „разцвет”. Така традиционно високата историческа ценност на управлението на 

Симеон и Иван Асен II е преутвърдена и биологически подсилена, а Османското владичество е 

изключено от културно- и биологично продуктивните периоди. Възрожденската епоха е 

върхова точка в големия разказ на Попов, в който митологизацията на историческото минало се 

извършва в органистични термини.  

Този темпорален модел цели заздравяване на дестабилизираната национална 

идентичност. Той съобразява нуждата от укрепителни концептуални мерки, които да смекчат 
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(д)ефектите на т.нар. крах на националния идеал, поредната „национална катастрофа” и 

изпадането от теориите за „чистата” и „висшата” раса.  

 

4.3. Психиатри и народопсихолози като историци на българската душа 

Основните проявления на евгеничния дискурс в България, включая свързаните с него 

психиатрични стратегии и технологии, могат да се отнесат към формите на „расизъм срещу 

анормалното” (Фуко). В параграфа се проследяват концепциите на психиатъра Ст. Данаджиев в 

тази връзка. Подобно на М. Попов, Данаджиев изключва периода на Османското владичество 

от „съкровищницата” на плодотворните и ценени исторически периоди в националното минало. 

Той отчита упадъчното влияние и на модерната европейска цивилизация, което повлича 

социална и темпорална криза, диагностицирана като твърде рязък преход от ограничителния 

режим на патриархалния живот към предизвикателствата на модерната цивилизация и 

следователно като нарушение на естествените закони на постепенната еволюция.  

Изследването поставя в интертекстуална перспектива концепцията на Данаджиев за 

израждането като адаптационен дефицит в резултат от прекалено бързото и безразборно 

усвояване на западни цивилизационни модели. Анализираните в параграфа текстове на К. 

Камбосев, Т. Витанов, Н. Кръстников, А. Тодоров и др. показват хибридизациите между 

различни темпорални позиции. Така периодът на Османско владичество може да маркира 

веднъж изостаналост и назадничавост, и друг път – похвалната простота и „естественост” на 

българската традиционна култура. Подобни позиции демонстрират смесването на 

консервативни и модернизационни стратегии и напреженията между тях. Консолидирането на 

народния организъм налага гъвкави, макар и двусмислени идентификационни модели. 

„Тъмната история” на кризата осигурява, където е нужно, стратегически бързи връзки от 

„нецивилизованата” Османска империя до „свръхцивилизованата” Западна Европа. Подобни 

избирателни прочити на миналото предпоставят двойственото значение на цивилизационното и 

усилие да се предложи „трети път” за модерното бъдеще на родния колектив. Алтернативният 

модернистичен маршрут е натоварен с очакването да избегне регресивното влияние на 

европейската цивилизация и да постави развитието на българите на основата на автентичната 

им национална  култура. 

В рамките на междувоенния културен рефлекс из-раждането се възприема преди 

всичко като „изпадане” из родното, като отклонение от абсолютна норма. Тежестта на загубата 

произтича от факта, че само по себе си родното се схваща като при-родно, т.е. като „пределно 

означение на хуманното”. И то трябва да бъде „оздравено”, т.е. пре-родено. Българският 

евгеничен дебат обговаря кризата на националната идентичност, която на свой ред съвпада с 

кризата на модерността. Същевременно последователи на евгениката като психиатрите Л. 

Русев и Ст. Данаджиев, както и биологът Ст. Консулов приписват обезродняването на 

българите не само на модерния начин на живот като цяло, а в частност – на „неестествеността” 

на модернизационните процеси в България. Предизвикателствата на модернизацията поставят 

на изпитание здравината и автеничността на колективното тяло. В преобладаващо селското 

население на страната се проектира образът на здравото национално ядро. 

 

5. Из(г)раждането и градът: рустикални утопии? 

Параграфът проследява как градът и селото се превръщат в централни сцени на 

националното минало, настояще и бъдеще; в културни кодове, които доизграждат 

националната идентичност. В контекста на евгеничните идеи в България градът се обговаря 

като мястото на модерността par excellence. Оттук и критиката на градския живот протича 

винаги в общия контекст на евгеничната критика на модерността. При това градското (като 

травматично място на болест и упадък) е винаги в референция спрямо селското (като здраво и 

изконно българско), в отношение на напрегнато, но и нееднозначно противопоставяне. 

Опозицията „град – село” се проблематизира допълнително като елемент от по-широк 

комплекс от биополитически стратегии – урбанистични и контраурбанистични. Възлови точки 

на конфликт, но и на пресичане в стратегиите по (ре)конструиране на градското и селското се 

разполагат между проектите на евгениката и социалната хигиена. В параграфа тези стратегии 

се извличат основно от публикации на К. Пашев и Т. Петров. 



 

40 

 

Изложението се спира и на дебатите върху спада на раждаемостта през 1920-те и 1930-

те години, които проблематизират намаляването на раждаемостта в селата като резултат от 

вредното въздействие на градската култура.  Моралната развала на града се пренася като 

морална зараза върху селото със скоростта на индустриализацията, което разхлабва и 

етическата опозиция „град – село”.  

Критиката на града в научните образи на израждането протича с особен интензитет в 

перспективата на психическата хигиена и евгениката. Така нервната преумора и стресът, 

свързани със съвременния градски живот, са диагностицирани от Данаджиев като главни 

причини за ескалиращия ръст на душевните болести. Като антидот срещу модерната „нервна 

епидемия” симпатизантите на евгениката изтъкват природосъобразния селски живот. Селското 

население, от друга страна, се възприема като „добре подбрано семе, паднало на лоша почва” 

(А. Константинов) от адепти на евгениката, както и от хигиенисти и лекари, стремящи се към 

медицинското му ограмотяване и цивилизоване. Те целят преодоляване болестотворните 

ефекти на ниската (здравна) култура на селянина, за да се прояви в пълнота естествената му 

здравина.  

 

6. Към „ново възраждане”: реторика на (био)политическите дебати върху 

„природата” и „средата” 

Вярата в жизнеността, наследената издръжливост, здравата натура (вкл. морална) и 

природната интелигентност на българския народ е общосподелена вяра. От тази изходна 

позиция българските интелектуалци предлагат различни начини за прехождане отвъд кризата 

на израждането, за оттласкване от низините на регреса. Така М. Попов отдава предпочитание 

на позитивоевгеничната държавна политика за повдигане и поддържане на подходящ социален 

елит чрез поощрение на извънредните способности в народното общежитие. При все 

убедеността му в ефективността на процесите на естествен обществен подбор, за Попов 

изкуствената селекция се явява оправдано допълнение към естествения биологичен подбор 

сред всички слоеве на населението. Ст. Данаджиев на свой ред предписва редица 

расовохигиенични мерки като разновидност на психохигиеничните, подобно на Л. Русев, Ст. 

Консулов и мнозина други симпатизанти на евгениката, които предлагат евгенични 

инструменти за запазване и подобряване на колективния наследствен фонд.  

Националните политики за здравно възраждане са натоварени с очакването да 

възстановят и прекъснатата връзка със славното родно минало. Това би довело до период на 

„ново възраждане”, вдъхновено от възрожденския период. Повикът „назад към Възраждането” 

има разнообрази идеологически и  интелектуални реверберации в публичното пространство 

между войните, които изследването се стреми да улови. Десните националистически визии за 

„ново възраждане” от 1930-те години са най-отчетливо представени от проф. Петър 

Мутафчиев, като присъстват и в текстове на Владикин, Шейтанов, Ламбрев, сред тези на 

мнозина други. Макар образите на израждането да се откриват в текстове и на леви автори 

(Илия Янулов, Иван Мешеков, Иван Хаджийски и др.), интерпретациите им са преди всичко в 

енвайърменталистки ключ – недохранените деца, затъващото в морална криза младо 

поколение, загубата на задружен комунален живот и т.н.  

В междувоенните дебати върху израждането и възраждането на народа се регистрира 

тенденция за употреба на двойни подходи, биологично- и социалнополитически, смесващи в 

различни пропорции „природата” и „средата”. 

Направен е изводът, че реториката на евгениката удържа в едно консервативни 

антилиберални и антиурбанистични тенденции и модерни формули на биосоциално 

инженерство. Националното преображение изисква едновременно възстановяването на 

подбрани здрав(н)и традиции и институционализацията на модерно експертно знание, 

включително евгенично. Този ефект се проявява особено отчетливо във връзка със 

спецификацията на санитарните политики в града и селото. В рамките на твърдата евгенична 

стратегия градът е място на порока, болестта и чуждите (външни) влияния; селото е 

непокварено, здраво, родно място. Оттук и лайтмотивът „назад към селото”. Доколкото обаче 

градът е метонимия на модерната цивилизация, а нейните хигиенични придобивки трябва да се 

внедряват, градското в този му ценностен аспект не може да бъде напълно дискредитирано и от 

евгениците хардлайнери (като К. Пашев например). За социал-хигиеничната версия градът е 
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индустриално място с по-неблагоприятни условия на живот в сравнение със селото, което е по-

близо до природата. Селото и градът имат различни хигиенни нужди. „Хигиената изисква щото 

напредналите в култура граждани да дирят естествените блага на природата, а селяните, като 

запазват тези блага, да използуват правилно културните придобивки” (Т. Петров). С две думи – 

повече природа за гражданите / повече култура за селяните. 

 

7. Заключение  
Полисемантизмът е отличителен белег на евгеничния дискурс като система от 

концептуални инструменти и практики. Евгеничните стратегии се характеризират с 

хетерогенност и синкретизъм, защото са резултат от пренареждане на традиционни и 

новоучредени културни образци. Разнородни културни кодове се комбинират, за да подсигурят 

създаването на нов „общностен nomos” (Р. Грифин).  

Това, което е специфично за евгеничните проекти в България, е, че те 

реконцептуализират определени традиционни ценности и ги използват като аргумент на 

генерална критика не само на модерността, но и на конкретните процеси на модернизация в 

България. Тъкмо несъобразяването на спецификите на местната социална ситуация при 

осъществяването на тези процеси се атакува като причина за загубата на национална 

идентичност. Междувоенната криза провокира втвърдяване на дискурсите върху националното 

израждане и възраждане. Пресътворяването на народа се въобразява в евгенични термини и се 

придружава от преоткриване на историческото му минало. Езикът на биосоциалния упадък се 

употребява, за да опише нежеланото минало – периодите на политическа зависимост (особено 

Османското владичество) и модернизационния период. Образите на регенерация, напротив, 

служат за въздигане на идеологическите ценности на образцовото минало, т.е. Златния век на 

Първото, както и на Второто българско царство, но преди всичко – Националното възраждане. 

Понятието за възраждане не е просто отпратка към конкретна историческа епоха, която трябва 

да бъде повторена. М. Попов например използва „възраждането” като метафорична отпратка 

към палингенетичния мит. По този начин „новото възраждане” може да обеме в циклична 

структура и други отрязъци минало време, възприети като представителни за една преродена 

нация на бъдещето. 

В търсенето на нови идентичности проевгеничните и расовоантропологичните визии, 

проследени тук, произвеждат хибридни темпоралности помежду historia magistra (където 

„образцовото свързва миналото с бъдещото” – Ф. Артог) и ориентирания към бъдещето 

модерен режим на историчност. В сложното врастване между просвещенския императив за 

прогрес, гарантиран от „героизма” на рационалното научно знание, от една страна, и 

романтичните теми за  връщане към естественото състояние на природния човек и апологията 

на рустиката, от друга страна, евгеничните проекти демонстрират напреженията и 

противоречията на „множествените модерности”.   

И макар че голяма част от потенциала на евгеничните проекти остава в латентно 

състояние, евгеничният код на новите общностни морални императиви прониква както в 

експертните езици, така и популярната реторика, както в идеологическите домогвания, така и в 

националните политики.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В обособените четири ключови зони на институционална интервенция медицинският 

дискурс упражнява функциите си по обществена охрана, пресичайки се с правосъдния, с 

педагогическия, с „административния разум” и рационалностите на различни публични служби 

и професии, както и с религиозния дискурс върху брачното здраве. Тези дискурсивни 

хибридизации умножават и така подсилват властта за производство на анормални персонажи и 

тяхната нормализация. Очертаните процеси се осъществяват с посредничеството на 

институционални роли, които също проявяват тенденция към хибридизация.  

В тези дискурсивно-институционални взаимодействия се конструира анормалното като 

биосоциален хибрид. Неговото исторически-променливо съдържание се конституира във 

връзка с нормативните модели на социалната хигиена и донякъде – на евгениката. Проведеният 

анализ позволява да се установи типология на анормалното в изследването, определяща 
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характерните му форми, които се проявяват във всички изследвани институционални 

пространства на медицински норми.  

Централно значение в този общ регистър имат душевните болести и други 

поведенчески девиации. Друг основен обект на институционални медицински норми са 

заразните  заболявания, централно място сред които заемат „социалните болести”, като 

сифилис и туберкулоза. Различните формулировки на т.нар. физически недостатъци на свой 

ред отпращат отвъд „обективната” наличност на телесната патология, към други нейни 

социални значения. Преплитането на патологични и културно-реторични значения легитимира 

и устойчивото включване на епилепсията в институционални определения на анормалното. 

Епилептичните страдания заемат особена позиция спрямо психическите и физическите, при 

това се свързват в популярните представи и с определен морално „заразен” елемент. 

Така очертаното общо съдържание на анормалното в рамките на дисертацията позволява 

то да се специфицира, за да се откроят централни или особено характерни анормални 

персонажи за всяко от институционалните полета на медицинска експертиза. Това са: 

„намалено-вменяемият престъпник”, „мъчно-възпитаемият” ученик, „мъчно-

изцеримият” чиновник, „полу-годният” за военна служба. Народът, застрашен от 

израждане, е централният колективен персонаж на българския евгеничен дискурс, чиито 

контури се проявяват най-отчетливо в полето на брачната хигиена, но „народният организъм” е 

референт и на останалите форми на публична хигиена. 

Изброените фигури въплъщават различни опасности пред дисциплинарния ред. 

Същевременно в своето множество те застрашават дееспособността на народа като обект на 

биополитическа грижа. Открояват се именно като маргинални, проблемни персонажи, „мъчни” 

за дефиниране, дисциплиниране и нормализиране. По силата на хибридната си природа мъчно-

управляемите поставят на изпитание медико-институционалния порядък и затова 

изследователският фокус върху тях дава възможност да се оцени капацитетът му за надзор и 

администриране. Тези персонажи може да се разглеждат като заемащи своеобразна междинна 

позиция между носителите на по-леки форми на нормативна девиация и носителите на най-

тежки патологични и патологизирани отклонения, каквито са невменяемите престъпници, 

невъзпитаемите ученици с криминално поведение, неизцеримите публични служители или 

„отвратително грозните”, негодни за каквато и да било военна или трудова служба. Последната 

група персонажи на напълно неприемливите в определен социален смисъл се явяват 

приоритетен обект на евгеничните усилия за прочистване на публичността. 

Българският евгеничен дискурс може да се разглежда като разностранна програма за 

публично здраве, причастна към един по-широк проект за набавяне на колективна културна 

идентичност. Оттук и възраждането на израждащия се народ има взаимно обвързани 

биомедицински, политически и социокултурни значения. 

Сред комплексните причини, изтъкнати в дисертацията, за невъзможността да се 

реализира потенциалът на евгениката у нас за по-радикални трансформативни действия, следва 

да се акцентира в по-общ план върху неустойчивия статут на медицинското знание, прилагано 

за охрана на публичността – на ниво регулативни възможности, държавно зачетен авторитет и 

социално доверие.  

Наред с това обаче, не следва да се подценяват социално-институционалните „пробиви” 

на анализираните тук биологични, медицински и психологически норми. Реконструкцията на 

биомедицински и евгенични дискурси върху анормалността очертава комплексния им, макар и 

недокрай усвоен, потенциал за социална промяна. Културните значения на (а)нормалността във 

връзка с регулацията на достъпа до публичността разширяват аналитичния хоризонт, от който 

се (пре)открива модерното устрояване на обществото в България след Освобождението до 

Втората световна война. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертацията изследва неразработвани или слабо познати теми и проблеми в контекста 

на българската хуманитаристика, каквито са инициативите за популяризиране и легализиране 

на евгенични мерки в България до Втората световна война, българските фигури на 

„анормалното”, различни форми на биосоциално инженерство, при това в техните сложни 

концептуални пресичания. Може да се каже, че дисертацията е първи опит тази проблематика 

да бъде въведена в локален режим на научна дискусия и да се инкорпорира българският случай 

в особено актуалните в европейски и световен мащаб социални изследвания върху развитието 

на евгеничните и биомедицинските дискурси.  

 

Дисертацията чертае ново интердисциплинарно поле за анализ на такива културно- и 

социално-значими процеси като конструирането и администрирането на анормални персонажи. 

Изграденият концептуален апарат не се ограничава до еднолинейна употреба на утвърдени 

изследователски модели на социална и културна история на медицината или до такива мощни 

парадигми като тази на Мишел Фуко, а чрез съчетаване на конструктивистки подходи се 

фокусира върху взаимодействията на биомедицински с други социокултурни дискурси. По този 

начин се проблематизират естеството и „естествеността” на биологични норми и техните 

социални инструментализации.  

 

Дисертацията открива неизследвани подстъпи към българската модерност от първата 

половина на XX век. Тя пристъпва в незаслужено маргинализирани територии от областта на 

научното (и в частност – медицинско) управление на българското общество, отправяйки 

предизвикателство към противоречията в културните значения на модернизацията.  

 

Предложен е оригинален изследователски модел за анализ на овладяването на 

анормалността в четири типа социално-институционални пространства, в които се прилагат 

биомедицински норми: съдебно-психиатрично (помежду клиниката и затвора); медико-

педагогическо (на училищната здравна служба); административно-медицинско (на 

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

хигиенното (на семейната сфера). Анализът търси формите на сцепление и хибридизация 

между медицински и социални норми за регулиране на достъпа до публичността, като 

проследява и връзките между употребите им в различните институционални пространства. 

 

Разгърната е типология на анормалното в изследването, определяща характерните му 

форми, които се проявяват във всички изследвани социално-институционални пространства на 

медицински норми. Типологията дава възможност да се откроят централни или особено 

специфични анормални персонажи и нормализационни мерки в тяхната корелативна 

свързаност, както и да се фиксират посоки и степени на институционална медикализация през 

разглеждания период, вкл. във връзка с проектите и практиките на българския евгеничен 

дискурс. 
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