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РЕЦЕНЗИЯ 

за дисертационния труд 

„Морален избор и дилеми при провеждането на дородова генетична селекция” 

на Любослава Костова 

с научен ръководител проф. Недялка Видева 

от доц. д-р Ина Димитрова 

 

 

Дисертационният труд, с който Любослава Костова кандидатства за придобиването на 

образователната и научна степен „доктор” по научно направление 2.3. Философия, е с 

обем от 206 компютърни страници заедно с библиографията и приложенията. Включва 

увод, четири глави, заключение и приложения. Библиографията се състои от 249 

заглавия и 14 интернет източника. Още тук ще отбележа, че смисълът на приложенията 

за мен остава неясен – и двете би било по-адекватно да бъдат интегрирани в тялото на 

самия текст.  

 

Полето на дисертационният труд се организира през разбирането за пренаталната 

диагностика като нормализиращ инструмент, налагащ конкретен морален ред и облик 

на „добрия” родител и предписващ какво всъщност той би трябвало да прави – ефект, 

който се осъществява независимо от и всъщност и благодарение на официалното 

легитимиране на тези практики като утвърждаващи свободния избор, отговорността, и 

в крайна сметка добрия живот. Накратко, пренаталната диагностика се изследва като 

тип власт или „информативен контрол”, както казва Костова (с. 5) – подход, утвърдил 

се като ефективен във вдъхновените от Фуко съвременни анализи на различни 

биополитически контексти и практики, в изследванията на процеса на медикализация, в 

критическите визии на феминистките автори и т.н.  

Още тук ще кажа, че за мен в текстът има редица непреодоляни проблеми, които 

вероятно биха могли да се групират като технически и съдържателни, но предпочитам 

да не ги диференцирам, защото техническите са действително сериозни и 

проблематизират самото съдържание. 

На първо място текстът на дисертацията покзва сериозна невъзможност да се работи 

коректно с литературата, която се използва. Това се вижда най-вече в първата глава, 

която трябва да очертае теоретичната рамка. Тя е озаглавена „Среда за производство на 

избор: от биополитика към биосоциалност” и започва с очертаване на понятията на 
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Фуко за биополитика и управляемост, връзката на биополитиката с либералното и 

неолибералното управление, продължава с излагане на същината на процесите на 

медикализация, социалното конструиране на болестта и здравето, медикализация на 

репродукцията. Следват параграфите „Биотехнологичен дискурс”, „Режим на 

производство на знание” (1 стр.), „Риск/генетичен риск”, „Генетично знание и 

евгеника”, „Генетично знание и контрол”, „Ограничения на генетичното знание”, 

„Понятието „генетично гражданство””, „Биосоциалност”, „Норма при дородовите 

генетични изследвания”, „Генетика и въображение”. 

Първо и най-важно - все още е налице проблемът с директните заемки без позоваване 

въпреки допълнителното време от почти една календарна година за отстраняване на 

подобни пропуски. Вж. Приложение. 

Второ, не са отстранени и „по-дребните” проблеми с цитирането: на много места все 

още липсва посочена страница – например много често това е така в параграфа 

„Генетично гражданство”; също така на много места, на които имаме цитиране по 

вторичен източник, а не по оригиналния, позоваването не е технически коректно – в 

скобата не се посочва оригиналното произведение (коректно би било например (Lemke 

1991: 234, цит. по Lock and Nguyen 2009: 313)). Това като цяло е така при използване на 

изследването Антропология на биомедицината, въз основа на което са разработени 

основни части от първа глава. 

Трето, на редица места все още има „присвояване” на цитати – дисертантката не цитира 

изследването, с което тя работи, а директно посочва чуждото позоваване като свое; 

примери могат да се видят в приложението към рецензията. 

Четвърто, както в директните заемки, така и в останалата част от текста, преводите са 

направени невнимателно, което на места е проблематично не само по отношение на 

стила, но променя самия смисъл или просто е погрешно. Имаме „екстензии на 

човешката намеса” (36с.), „животът става юрисдикция на медицината” (23 с.), 

„концепцията за риска не е самоочевиден факт” (40 с.), „процесът на генетизация 

оперира... като средство за редукция” (в оригинала се има предвид генетичен 

редукционизъм, 47 с.), „генетичната диагноза до голяма степен се опира на 

статистически норми” е превод на „genetic diagnostics also gives prominence to statistical 

norms” като „gives prominence” е „изтъквам”, „подчертавам”, „правя видим” (58 с.), 

говори се за „вероятни” изчисления, а не за вероятностни (пак там), upheaval не е 

„катаклизъм” (56 с.), „средностатистически ценности” е превод на mean-values в 

статистиката (57 с.) и е ясно, че става дума за стойности, „facts and figures” се превежда 
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като „факти и фигури”, вместо „факти и числа” (пак там), на 58 с. distribution, което е 

„разпределение”, е оставено като „дистрибуция”, при което изобщо се губи смисъла и 

т.н. 

Пето. Още един пример за това, че не се работи коректно с литературата са погрешните 

тези, които се приписват, дори при положение, че формално имаме позоваване. 

Например на Майкъл Гибънс се приписва тезата, че съвременното производство на 

знание има формата на пазар (в „Режим на производство на знание”). Ако се чете 

внимателно и с разбиране на общия замисъл зад т.нар. Модус 2 в производството на 

знание, за който той и останалите автори (общо са шест впрочем, а в позоваванията 

никъде това не фигурира) говорят, ще е ясно, че това просто няма как да е вярно. Те 

твърдят точно обратното: „производството на знание в Модус 2 е резултат от процес, за 

който може да се каже, че търсенето и предлагането като фактори са налице... Но 

доколкото те включват много повече от просто комерсиални съображения, може да се 

каже, че науката в Модус 2 е отишла отвъд пазара (к.м. И.Д.)!”(Gibbons et al. 1994: 4). 

Допълнителен проблем в тази първа глава е структурирането на темите вътре в текста. 

(Впрочем в съдържанието параграфите за разделени чрез номериране на параграфи и 

подпараграфи, което вътре в текста отсъства). То върви относително добре до темата за 

медикализиране на репродукцията, след което (имам предвид изброените поименно по-

горе параграфи) придобива вид на необработен конспект. Никъде не е изложено защо 

са подбрани тези теми, защо са обособени точно по този начин и най-вече каква е 

връзката между тях, защо са в този ред, и защо някои от тях изобщо присъстват – 

например „Режим на производство на знание” с обем една страница. Несъмнено, 

въпросите, които поражда съвременното взаимодействие между наука и общество са 

безброй и са много интересни, но или трябва да се експлицира ясно какво отношение 

имат към конкретния предмет на анализа, или просто трябва да бъдат удържани в 

някакви граници. В случая за мен няма „удържане”, а склонност към „разливане”. 

На последно място ще посоча, че и самото заглавие на главата не е изяснено. Читателят 

остава с впечатлението, че има преход, че нещо се случва между фазата на 

биополитиката и биосоциалността, но авторката не казва какво е то, нито става ясно от 

хода на изложението. Автори като Лемке например считат, че темата за биополитиката 

просто се разклонява в няколко направления и темите за биосоциалността са един по-

нов аспект от нея – в този смисъл, формулировката ”от - до” не е особено удачна. 

Общото впечатление за невнимателно формулиране на основни постановки и взимане 

на структурни решения не се ограничава до първата глава. Още формулираната на 5-6 
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с. конкретна теза, че „моралният избор и моралните дилеми отразяват и се произвеждат 

едновременно чрез влиянието на средата и отговорът на индивида, който независимо от 

културния и социален контекст, винаги е специфичен” е неясна. От една страна 

моралните дилеми се произвеждат чрез влиянието на средата и отговорът на инвидида, 

от друга, обаче, се казва, че този отговор е независим от контекста, т.е. неповлиян от 

средата; освен това е и „винаги специфичен”, което поставя въпроса защо тогава 

изобщо ще разглеждаме ПНД като нормализираща практика?  

Неясно за мен е и географското ситуиране на анализа: на с. 6 се твърди, че 

изследването не е ограничено до конкретен културен контекст, а се опира главно на 

европейски и англосаксонски данни (с. 6), което първо, очевидно е именно конкретен 

културен контекст. По-нататък, в точка 5 от задачите (с. 8) се казва, от друга страна, че 

ще бъде осъществен „сравнителен анализ” на нормативни документи от България и 

„света”. Използваните данни от форуми също са български, както и данните от 

приложенията, което показва, че в крайна сметка българския контекст е водещ, въпреки 

цитираното по-горе твърдение. Особено интересно би било, ако анализът бе наистина 

допълнен с данни от англосаксонски форуми по същите теми, каквито не липсват, и 

сравнителен анализ. 

Оттук нататък няма да се впускам в подробно съдържателно обсъждане, тъй като 

оценката ми на работата на Любослава Костова се основава основно на първата 

реконструктивна част. Все пак ще кажа по няколко думи и за следващите глави. 

Втора глава е предимно техническа, свързана с конкретните методи на пренатално 

диагностициране, с начините на унаследяване, особеностите на увреждания като 

синдрома на Даун и т.н. Тук също правят впечатление тези, които не са добре 

премислени, а като че ли са плод на някакво реторическо подхлъзване по линията на 

демонстриране на относителността на биомедицинското знание: например, 

„информативната стойност на резултатите, получени чрез методите на пренаталната 

диагностика е прогностична, т.е. в известна степен има характер на „модерно 

предсказание“” (79 с.). В началото на следващата глава отново се твърди в този дух, че 

„информативната стойност на резултатите е предимно статистическа”. Пренаталната 

диагностика в общия случай не дава прогноза, а еднозначна диагноза. Несигурността на 

информацията е налице по отношение на биохимичния скриниг и феталната 

морфология, но не и за самата пренатална диагноза, направена чрез инвазивен метод. 

Като цяло тя не се използва за откриване на предразположения към определени 

заболявания, които може и да не се развият (като рак на гърдата или дебелото черво) 
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или за носителство при заболявания с късно начало (като хорея на Хънтингтън), при 

които имаме две различни форми на несигурност по отношение на бъдещето развитие. 

Диагнозата, разбира се, не казва какъв точно ще бъде животът на засегнатите, но 

еднозначно казва има ли или няма генетично отклонение. 

Друго твърдение, което е некоректно, е, че „В сферата на генетичното консултиране 

особено проблематичен е въпроса как дадена информация да бъде представена по 

ценностно неутрален и неавторитарен начин, т.е. не просто какво, а как се казва” (85 с.) 

и се посочва липсата на социална информация, което обаче е именно какво се казва, а 

не как. 

Трета глава коментира конкретно моралните дилеми, пред които възможността за ПНД 

изправя бременните жени. Тук са и основните приноси на изследването, доколкото са 

събрани и анализирани нови и интересни емпрични данни. Но редица аспекти от 

интерпретацията, предложена от Любослава Костова, са за мен смущаващи. Например, 

когато става дума за това, че доминиращото чувство у жени веднъж преживяли аборт 

по медицински причини е страхът, коментарът е: „На практика този страх е нереален 

(к.м. – И.Д.), защото се съотнася към нещо, което би могло да се случи и което 

едновременно не се подава на контрол или превенция в същинския смисъл на 

думата...”; и продължава „Страданието се превръща в нещо като самопричина за себе 

си (к.м.), а жените попаднали в този омагьосан кръг до известна степен се 

самостигматизират (к.м.), преписвайки си отново възможността да родят тежко 

увредено дете, както и дори само предвид на факта, че вече веднъж са допуснали да 

заченат такова”; по-нататък „Когато имаме живот, единствената реалност става тази на 

любовта, когато избираме смърт, се сблъскваме със страха и в това няма нищо 

случайно”. Имайки превид мащабите на действително граничната ситуация, която тези 

жени е трябвало да интегрират в екзистенциалния си опит, да не говорим за опита на 

жени, които отглеждат дете с увреждане, за мен оценки от този тип звучат лековато.  

В тази глава има и структурен проблем. След анализа на емпиричните данни следват 

параграфи, за които не се обяснява каква роля играят, защо са в съответния ред и т.н. 

Имам предвид Социален контекст на увреждането, Практически значения на Синдром 

на Даун, Умственото увреждане като класификация, Исторически контекст и 

увреждане: евгеника и селекция. Тук тематизирането на евгениката започва наново все 

едно не е било вече направено в параграфа „Генетично знание и евгеника” в първа 

глава. 
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Четвъртата част е посветена на практическата заявка на текста - „опит за изграждане на 

алтернативно пространство за морално въображение и преодоляване на травматичния 

момент, който подобни изследвания неизбежно създават” (с. 9) като теоретичният ключ 

към това е логотерапевтичната теория на В. Франкъл, която (пак там) „разглежда 

страданието като уникална възможност за смисъл и свобода за личността, която има 

право на избор на отношение към събитията в своя живот”. Усилието да се напомни 

значението на страданието в този контекст, който фаворизира най-вече спасението от 

него, несъмнено има основание. Една възможна сдържателна критика би била, че с 

помощта на предложения в изследването начин ние не се опитваме да променяме 

структурата, обществото, механизмите за нормализация и т.н., а търсим начини за 

индивидуално справяне със страданието. Мнозина от авторите, на които Любослава 

Костова опира своя анализ, биха казали, че това е „съучастничество” с неолибералния 

ред, които се критикува, с логиката на индивидуализирането на социални в корена си 

основания за уязвимостта на определени групи. В този смисъл може да се каже, че 

политическите импликации на практическата претенция на текста е в противоречие с 

ангажимента на теоретичната рамка, която се използва. 

 

Заключение: Дисертационният труд можеше да бъде едно чудесно, информативно и 

допълващо по множество линии вече направеното по тази и сходни теми у нас 

изследвания, ако Любослава Костова съвестно бе отстранила неведнъж посочваните 

проблеми, свързани с работата с литературата. Тъй като това не е направено за мое 

дълбоко съжаление, аз не мога да намеря достатъчно основание да дам своята 

положителна оценка за присъждане на научната и образователна степен “доктор”.  

 

 

 

21.08.2016 г.      доц. д-р Ина Димитрова 
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Приложение 

към рецензията за дисертационния труд на Любослава Костова 

 

Приложението се отнася до първата глава от дисертационния труд, 10стр. – 64 стр. 

Проседен е начинът на работа с два основни за главата източника: 

Lock, M and V. Nguyen. 2010. An Anthropology of Biomedicine. London: Wiley Blackwell.  

Waldschmidt, A. “Who is normal? Who is deviant? ‘Normality’ and ‘risk’ in genetic 

diagnostics and counseling”. In: Tremain, Sh. (ed.) Foucault and the Government of 

Disability, pp. 191-207.  

В кавички са цитати от дисертацията, в червен цвят – използваният текст без 

позоваване. 

 

 

Стр. 47 от дисертационния труд: 

„Никълъс Роуз разполага съвременните генетични технологии пряко в биополитическа 

перспектива. За него в съвременните либерални демокрации животът е конструиран 

като проект, а ценности като автономия, себеактуализация, предпазливост, отговорност 

и избор са интегрални за работата върху себе си.” 

 

От Anthropology of biomedicine, Lock and Nguyen, 310-11 

Nikolas Rose approaches emerging genetic technologies from the perspective of 

Foucaultian biopolitics. He suggests that in advanced liberal democracies where life 

is “construed as a project,” values such as autonomy, self-actualization, prudence, 

responsibility, and choice are integral to“work on the self.” 

 

„Роуз счита, че генетичното мислене е преплетено в този проект, а езикът на генетиката 

и риска снабдява индивидите с идея как да водят живота си, да имат деца, да се женят 

или изграждат кариера, т.е. предопределя житейските им решения и избори. Накратко, 

животът се превръща в задача, поддаваща се на оптимизация. Същевременно, авторът 

добавя, че не съществува пряка връзка между етикетирането на даден индивид като 

такъв „в генетичен риск” и превръщането му в пасивен обект на медицинска 

експертиза. Напротив, генетичният риск се конструира  посредством активното 

желание за генетично знание, което от своя страна има потенциала да промени 

индивидуалната субективност, семейните връзки и геополитическите практики на 

медицинския активизъм (Rose 2007)”. 

 

Rose argues that genetic forms of thought have become“ intertwined ” into this project, and 

the merged language of genetics and risk“increasingly supplies a grid of perception that 

informs decisions on how to conduct one’s life, have children, get married, or pursue a 

career. Life potentially becomes one of “optimization.” But Rose is quick to add 
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that there is little evidence to date that someone labeled as genetically at risk is 

reduced to a“passive body-machine that is merely to be the object of a dominating 

medical expertise.”  

 

 

Параграф „Норма при дородови генетични изследвания” 55-63 с. от дисертационния 

труд. 

 

Целият параграф следва дословно статията Waldschmidt, A. “Who is normal? Who is 

deviant? ‘Normality’ and ‘risk’ in genetic diagnostics and counseling”. В: Tremain, Sh. (ed.) 

Foucault and the Government of Disability, pp. 191-207.  

Източникът се посочва на две или три места, а обемът на страници без позоваване е 

около 10 страници. 

 

 

„Както отбелязах, развивайки понятията си за управляемост и биовласт, Фуко 

подчертава значението им за статистическата концепция за нормалност, 

противопоставена на старите юридически форми за суверенно упражняване на властта. 

Той обръща внимание на „апарата на сигурността” вътре в системата на властта, който 

извлича своите управленски ефекти предимно от свободата на индивидите, не 

посредством репресии и изключване, а чрез регулация и позициониране (Foucault 1991: 

102)”.  

192 с.: 

When Foucault (1983, 1991, 1999) outlined his concepts of governmentality and bio-power, 

he stressed the importance to these concepts of a statistical conception of normality that 

contrasted with the juridical norms that earlier sovereign forms of power had employed. He 

also called attention to the “apparatuses of security” (Foucault 1991, 102) that are necessarily 

installed inside of a power that governs primarily by freedom, not repression, and that reigns 

over people by regulating and positioning them, not excluding and institutionalizing them.  

 

„В неолибералните общества свободата се ограничава именно от логиката на 

сигурността, която предполага, че индивидуалната автономия ще бъде използвана по 

определен начин. Тъй като свободата кореспондира със сигурността, то и нормалността 

се конструира едновременно с отклонението, което се произвежда поради желанието на 

индивидите /с или без увреждания/ за нормалност и живот, ситуиран в центъра на 

обществото, а не в неговата периферия. Когато идентифицираме себе си като нормални, 

ние също така определяме кое е абнормено в сравнение с нас (Canquilhem 1989).” 

... freedom in neoliberal society is restricted by a logic of security that ensures that personal 

autonomy is used in a certain way. Moreover, just as freedom corresponds with security, the 

coin of normality has a ›ip side. Normality is concomitant with “deviation,” which will 

always be produced so long as people with and without disabilities strive for normality and 

for a life in the heart of society. When we define ourselves as normal, we also simultaneously 

de‹ne who should be considered as abnormal in comparison to us (Canguilhem 1974).  

 

„В сферата на генетичните тестове и изследвания, както и на генетичните консултации, 

които ги съпровождат, желанието за нормализация се управлява по специфичен начин в 

рамките на това, което бихме могли да дефинираме като нов режим на самоуправление 

и регулация, които разбира се, съществуват и в други сфери на обществото. Именно в 

рамките на генетичните диагнози и изследвания обаче, значението на този режим се 

подчертава.” 
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I use the example of genetic diagnostics and counseling to describe how normalization wishes 

can be harnessed and to indicate how the normalization that Foucault (1991) called 

“governmentality” is part and parcel of a new form of self-regime. … To my mind, however, 

the apparatuses of normalization that are applied in human genetic diagnostics and counseling 

highlight in a special way the impact that normality has already gained on our daily lives. 

 

„До средата на миналия век, нормалността се приравнява с нормативността. Индивидът 

се определя като нормален, ако спазва закона и социалните норми без съпротива. Да 

бъдеш нормален, означава поведението ти да е ориентирано към спазването на 

основните норми”. 

Until the middle of the last century, normality was often facilely equated with the normative. 

A person was considered normal if he or she fit in, obeyed the law, fulfilled social 

expectations without great resistance. Consequently, being normal was defined as behavior 

that was oriented to dominant norms.  

 

„В съвременните западни общества се наблюдава ясна тенденция към динамика, 

индивидуализъм, плурализъм и по-слаба ориентация към спазването на нормите и 

конформизма; наблюдава се ориентация към многообразие, статистически измерима 

нормалност и себеуправление. Социалните норми губят значението си в ежедневието 

(Foucault 2003; Lemke 2005)”.  

...societies that are dynamic, individualistic, and pluralistic are oriented less and less to penal 

laws, sanctions, and external conformity, and are oriented more and more to diversity, 

statistical normality, and internal self-governance. Social norms have receded into the 

background of everyday life. 

 

„Нормата на мнозинството /като средни стойности/ e това, което удържа индивидите в 

неолибералното общество, независимо от гъвкавите и променящи се изисквания и 

атомизацията (Link 1996). Социалните норми, разбира се, не са престанали да 

съществуват, но именно статистическата нормалност е водещият фактор, който 

подобно на нормативността преди, влияе на човешкото поведение.” 

The normality of the majority (average) seems to be the putty that holds neoliberal society 

together in the face of ›exibility requirements, disorientation, and atomization (Link 1996). Of 

course, social norms still exist that we must obey if we do not want to be penalized. Over the 

course of the twentieth century, however, statistical normality became a special phenomenon 

that now, like normativity, aims to in›uence human behavior.  

 

„В съвременните общества могат да бъдат обособени два вида норми: 

- нормативни, спрямо които нормативността е водещ конституиращ принцип, 

опиращ се на властта на социалните и правни норми, ориентирани към спазването на 

външни правила, като отклонението или неподчинението се наказва. Спрямо 

особеностите на социалното функциониране, цел на нормативността е осигуряването на 

стабилност и конформизъм, предотвратяване на отклонението, и предпазване на 

обществото от катаклизми и хаос.” 

Normativity refers to the power of social and legal norms that are imposed upon 

people. Normative norms orient people to external rules that they must follow or to which 

they must conform. Controlling mechanisms ensure conformity with social norms; deviation 

and disobedience are subject to penalties and sanctions. ... In terms of its social function, 

normativity is aimed at the production of stability and conformity. Its purpose is to generate 

conformity, prevent deviation, and protect society from upheaval and chaos. 
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„Макар че нормалистичните норми имат външна власт само над определени 

индивиди, всички те участват в производството и ситуирането им: в центъра на 

нормалното средно, около него или в периферията. Нормалистичните норми, за разлика 

от нормативните, са по-малко статични и ориентирани към стабилност. Те се основават 

на промяна и динамика и тъй като са статистически, съществуват само в общества, 

ориентирани към събирането на данни и информация.” 

The normalistic norm has external power over only some people; however, everyone 

always participates in the formation of normalistic norms. All of us are always involved in the 

establishment of normal distribution curves: the normal mean, the relevant transition zones, 

and the relevant periphery. Normalistic norms, in contrast to normativity, are less static and 

less oriented to stability; they are based on change and dynamics. Since normalistic norms are 

supported by statistics, these norms exist only in highly data-oriented societi 

 

„Накратко, управляемостта се осъществява посредством статистики и 

сравнителни описания между индивидите, тяхното поведение и характеристики. 

Ценностните оценки също се включват в описанието - например оценки за 

формирането на категориите, дефиниране на стандартните отклонения или 

средностатистическите ценности. Нормалността също така води до очаквания и оценки, 

но само след установяване на статистическите средни стойности. Оценката се 

предхожда от предполагаеми обективни, неутрални описания, базирани на факти и 

фигури. При нормативността, установените норми и ценности служат като механизми 

за дисциплина и контрол.” 

In short, the central means of governance in normalization society is the statistically 

backed, comparative description of people, their behavior, and their characteristics. Value 

judgments do enter into this description—for example, judgments with respect to category 

formation, de‹nition of standard deviations, and definition of mean-values. In addition, 

normality leads to evaluations and expectations, but only after the fact, as the result of the 

production of statistical means. Assessment is preceded by a supposedly objective, neutral 

description that is based on facts and figures. By contrast, established norms and values are 

the basis for social control and discipline in normativity. 

 

„Основната разлика между нормативните и нормалистичните норми са 

различните последствия за социалното действие и установяването на нормите. При 

нормативността, установената норма води до еднакво поведение сред много хора. При 

нормалността, еднаквото поведение на много хора води до установяването на 

нормалистична норма.” 

The central distinction between normative and normalistic expectations, therefore, is 

that they involve different sequences of social action and norm-setting. In the case of 

normativity, a rule that has been put in place—a social norm—generates the same behaviors 

on the part of many people: ... In the case of normality, the same behavior on the part of many 

people leads to a normalistic norm....” 

 

„Властовите отношения в съвременния свят до голяма степен отразяват 

производството и подчинението на нормалистични норми, а апаратът на 

нормализацията не се осъществява чрез репресии, а чрез ориентиране на поведението 

на индивида към това на мнозинството - по един сравнително фин и ненатрапчив 

начин, така че дори да не се схваща като подчинение.” 

…today’s power relations—the ways in which society, state, and people are governed 

at present—are based upon normalistic norms. The apparatuses of normalization no longer 

exert repressive forces on us in the narrow sense. The apparatuses “merely” call upon us to 
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orient our behavior to that which the majority demands of each of us; only in this way do they 

discipline. Perhaps we no longer even notice the subtle, dominating character of the 

normalization technologies.  

 

„Протонормализмът е ориентиран към нормативността, на ясното и твърдо 

разграничение между нормално и патологично, както и на перманентното остракиране 

на отклоняващото се. Протонормалистичните норми функционират, когато индивидите 

с увреждания са институционализирани и изолирани: бездомните са отхвърлени, 

хомосексуалността– третирана като болест или грях, а изоставащите ученици - 

класифицирани като природно глупави.” 

Protonormalistic strategies can be characterized as follows: They are strategies that are 

oriented to normativity, which build on a strict separation between the normal and the 

pathological, and permanently ostracize all that is deviant. Protonormalistic procedures 

function whenever disabled people are isolated and institutionalized, wherever the homeless 

are legally ejected from public facilities, wherever asylum seekers are interned far from 

society, wherever homosexuality is regarded as a sin, and wherever slower-learning pupils are 

considered naturally “dumb.” 

 

„Гъвкавият нормализъм започва с идеята за дистрибуция на индивидите в обществото, 

която от своя страна подлежи на промяна. Мястото на индивидите в периферията на 

социалната реалност се дължи на случайни обстоятелства и не е фиксирано - те биха 

могли да се завърнат в центъра на обществения живот. Подобно на протонормализма и 

гъвкавият нормализъм разчита на разликата между нормално и абнормено, само че тук 

тази разлика е временна и може да се преначертае. Гъвкавият нормализъм не стеснява 

спектъра на нормалното, напротив позволява му да се разшири до самите му граници, 

ако е необходимо - т.е. границите му са подвижни (Link 1996: 348).” 

Flexible normalistic procedures begin with the ideal of a “well-mixed” distribution of 

people within the social environment, a distribution that can always change. Flexible 

normalism follows the assumption that people reach the periphery of society by chance. 

Flexible normalization strategies allow people to leave boundary areas of abnormality and 

return to the center of society. Like protonormalism, ›exible normalism separates the normal 

from the abnormal; with respect to flexible normalism, however, this separation is only valid 

temporarily and can always be redrawn. Flexible normalism does not constrict the normal 

spectrum; it permits the spectrum to be expanded out to the boundaries if necessary. (Link 

1996, 348ff.);  

 

„В сферата на генетичната диагноза и изследвания, управлението чрез 

нормализация е особено отчетливо. Генетичната диагноза до голяма степен се опира на 

статистически норми. Макар че зачеването, бременността и раждането са 

непредвидими и неподаващи се на точно изчисление и контрол събития, статистиката и 

вероятните изчисления са в основата на развитието на генетиката.” 

 The example of genetic diagnostics can be used to show that governance by 

normalization now permeates all areas of society. Genetic diagnostics also gives prominence 

to statistical norms. Although conception, pregnancy, and birth are actually incalculable, 

ultimately unpredictable events, statistics and probability calculations play a fundamental role 

in human genetics. ...  

 

„Тези пейзажи задават рамката на привидно автономни решения на индивидите 

в тези области. В случаи на съмнение /какъвто безспорно е моментът на избор дали 
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една бременност да бъде продължена при установено чрез генетичен тест увреждане на 

плода/, нормативността е това, на което повечето индивиди се опират.” 

These landscapes serve as a framework for seemingly autonomous decisions. In 

human genetics, as elsewhere, however, normativity peeks out from behind the friendly face 

of ›exible normalism. In cases of doubt (such as the process of deciding whether a child may 

be born or should be aborted), normativity is that to which one resorts.  

 

„Практиките в сферата на генетиката не се конструират официално чрез 

концепциите за нормалност и отклонение, а чрез тази на риска, който вече разгледахме 

като понятие в дисертационния труд.” 

Practices of human genetics do not officially employ the concept of normality (and, 

hence, deviation). Instead, they emphasize the concept of “risk.” 

 

„Категорията на риска трансформира случайните събития в човешкия живот в 

инциденти, които могат да бъдат калкулирани и прогнозирани, и следователно - 

предвидими и управляеми.” 

The category of risk transforms arbitrary events of human life into “accidents,” 

which can be statistically counted and subjected to a probability calculus... 

 

„В клиничната практика, както и при застраховането, оценката на риска се изчислява на 

база данни за населението, вследствие на което здравето се трансформира в особен вид 

капитал, изискващ анализ на разходите. Рискът на клинично ниво социализира 

събитията. Когато определена злина или неблагополучие се трансформират в риск, те 

не влияят вече само на индивидуално, а и на колективно ниво. Разглеждани като 

естествени и непредотвратими събития, болестите и вродените увреждания се 

превръщат в социални факти, изискващи интервенция и подкрепа.” 

In the medical context, as well as in the world of insurance, the calculus of risk is undertaken 

on the basis of population data; as an effect of risk 

calculation, health is turned into a form of capital, “a type of economic 

activity” (Dean 1998, 26) that demands cost-beneосt analysis. ..At the clinical level, as well as 

at the actuarial level, risk socializes events. Once a certain “evil” has been converted into a 

risk, one can see clearly that the given misery afflicts not one 

individual alone; it afflicts a mass of people at the same time. Consequently, 

seemingly natural and uncontrollable events, such as disease and congenital impairment, 

assume the character of social facts and, as a result, legitimize social solidarity (and 

intervention). 

 

„Управлението на риска в сферата на генетиката и генетичните изследвания, в частност 

практиката на пренатална диагностика, е добър пример за индивидуализацията на 

риска. Технологиите на клиничния риск според Weir, смесват границата между 

дисциплиниращите практики върху индивидуалното тяло и сигурността над 

населението (Weir 1996: 382) – присвояване на позоваване;” 

…risk management in human genetics can serve as a good example of the current 

individualization of risk. Or, 

as Weir (1996, 382) puts it: “Clinical risk techniques . . . breach the distinction between 

disciplinary governance that acts on individual bodies and 

security governance that acts on populations. 
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„Субективното възприемане на т.нар. крива на възрастта е свързано с определени 

противоречия. Обективният риск има относително слаба роля при взимането на 

решения, свързани с пренатално диагностициране.” 

The subjective way in which the second normalistic landscape (the “age 

curve”) is used exhibits contradictions. Clearly, objective risk plays a relatively minor role in 

decisions regarding prenatal diagnostics.  

 

„Оценката на риска се възприема от индивида не като вероятност, а като реална заплаха 

(Castel 1991: 281-298).” 

a risk assessment in which risk is mostly viewed as a threatening 

danger, and not as a quantitative, probabilistic category (Castel 1991) – присвояване на 

позоваване, без посочване на страниците; 

 

„На базата на клинични и статистически данни, бременните жени би следвало да 

изберат и локализират своето място спрямо нормализиращи индикатори. Те получават 

стандарти, чрез които да определят и обективират своя индивидуален риск спрямо 

генетичната нормалност и отклонение. Тази информация се съпровожда с негласното 

изискване, рисковете да бъдат избегнати или минимизирани.” 

On the basis of clinical and statistical data, clients of genetic diagnostics are 

offered a number of different “landscapes” with which to choose a normalistic location. They 

receive standards against which they can determine and 

objectivize their own personal risk. They are given points of orientation 

with which they can estimate their own degree of genetic deviation and 

normality. This information is provided along with a call to avoid risks, 

however.  

 

„Управлението на „вродените дефекти” е един от начините за установяване на 

сигурност сред неподаващи се на контрол жизнени процеси като зачеването, рамкирано 

с изискването за самоуправление (Ettore 2005, Polzer 2005). – вмъкване на цитат в 

рамките на текст от вторичен източник, където той не фигурира;” 

The government of hereditary “defects” is a way of establishing 

“security” within the incalculable procreation process and is closely linked 

with the imperative of self-governance. 

 

„В съвременното общество на нормализация генетиката употребява „гъвкавата 

нормалност” и епидемиологичния риск, така че наследствените закономерности да 

станат ясни и приложими и съответно водещи жените до удачни репродуктивни 

решения, в зависимост от конкретния случай.” 

In contemporary normalization society, human genetics makes use of 

flexible normality and the epidemiological risk concept in order to render 

hereditary laws transparent and functional enough to enable women to 

make “appropriate” decisions in their respective cases. 

 

„В известен смисъл концепцията за статистически риск смъква индивидуалната тежест 

на страданието от индивида, превръщайки нелепостта на съдбата в статистически 

значим инцидент. В терминологията на вероятностите и изчисленията, вродените 

дефекти не са изключения, а нещо твърде нормално, което може да бъде избегнато.” 

In terms of the notion of risk, the “misfortune” that an individual client may encounter is no 

longer an 

unavoidable fate suffered by chance; rather, it is an “accident” of nature 
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that occurs frequently enough that it warrants statistical calculation. In 

terms of probability calculations, birth anomalies are actually “very normal”—and can be 

avoided! 

 

 

 

 

 


