
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационния труд на Йоана Петрова Павлова на тема „Мястото на жената в 

брака” за присъждане на научната и образователна степен „доктор” по 

професионално направление 2.3 Философия (Етико-социални изследвания на пола) 

 

 Дисертационнит труд „Мястото на жената в брака” е в обем 244 стандартни 

страници, състои се от увод, 4 глави, заключение, 4 приложения, 2 таблици и 

библиография. Цитирани са общо 136 литературни източници, от които 112 на 

български език, 16 на латиница, 14 интернет сайтове. Трудът е обсъден и допуснат 

до защита от катедра „Логика, етика и естетика” при СУ „Св. Климент Охридски”. 

 Темата на дисертацията не е нова нито за световната, нито за българската 

литература. Тя обаче попада в контекста на три основни през последните 

десетилетия тенденции в развитието на приложното етическо знание – регионални 

изследвания; интегративност, осъществявана с подходите на различни науки; 

сравнителен анализ на регионалното и глобалното (в нашия случай европейското) 

историческо развитие, съвременно състояние и перспективи на обекта на 

изследване. В дисертационния труд всички тези тенденции са добре представени 

като цели, задачи и тези. 

 Основната цел на труда е да покаже каква е нормата за брака и какво е 

мястото на жената в него, променя ли се тази норма, как се променя, какви са 

перспективите на развитието й. Постигането на целта е осъществено чрез 

многопланово проследяване развитието на брака и на мястото на жената в него в 

западноевропейската и българската историческа, теоретична, религиозна традиция, 

както и чрез изследване на актуалното му състояние и теоретично осмисляне. 

Разгледани са схващанията на видни европейски и български философи, социолози, 

народопсихолози. Поставен е акцент върху схващанията и аргументите на 

феминистката етика за правата и равноправието на жените, както и на 

предлаганите от нея решения на женския въпрос. 
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 Интегративният подход дава възможност да се установи как се развива 

нормата за брака през различни исторически периоди, в различна религиозна среда 

и различни политически системи. Чрез сравнителен анализ убедително е защитена 

тезата за липса на значими различия между западноевропейската и българската 

норма както в исторически, така и в съвременен план.  

 Авторката показва не само добро познаване на литературата, но и умение да 

използва наученото за анализ на разглеждания проблем. Едва ли е необходимо 

обаче директно да се реферира към класически немски философи за доказване на 

връзката между европейската и нашата правна норма за брака, при положение че 

правният мир у нас след Освобождението е конструиран по модела на немското 

законодателство, включително и законодателната уредба на брачната институция.  

 Особен интерес представлява ретроспективния преглед на институцията на 

брака и мястото на жената в него в нашата страна. Изследването на брачната норма 

в исторически план тръгва от предосвобожденска България, минава през времето 

между двете войни и стига до социалистическия и постсоциалистическия периоди.  

 Очертан е патриархалният модел и са посочени различията му в сравнение 

със западния. Направен е изводът, че „особеността на българската патриархална 

система се състои във възрастовата подчиненост”, че „жената се сдобива с власт 

чрез фигурата на свекървата”, че след смъртта на свекъра и свекървата тя, за 

разлика от западните си посестрими, които са подчинени на всеки мъж в 

семейството, е подчинена само на съпруга си (с.66). Посочено е, че във всички 

останали отношения нормата за брака и мястото на жената в него не се различава 

съществено от западната норма, нещо повече - те са плод на различни 

културнорелигиозни традиции, но на сходни патриархални отношения. 

Неоправдано пренебрегнато обаче е изключително богатото на фактология в 

областта на синкретичната (правна и морална) обичайна норма за семейството, 

брака и мястото на жената в него изследване на Димитър Маринов „Българско 

обичайно право”.  

 Мястото на българската жена в брачната институция при социализма е 

интерпетирано в перспективата на модернизацията. Разгледан е процесът на 

разпадане на патриархалния модел и промените във схващанията за социалното 
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равноправие на жените при запазване на неравнопоставеността им в семейството в 

резултат на модернизационните процеси. Подчертан е първоначалният стремеж 

към обществена равнопоставеност на половете чрез т. нар. маскулинизация на 

жените, който постенно остава в миналото и на преден план излиза насърчаването 

на „женствеността” чрез реанимиране на патриархалния образ на жената майка и 

домакиня при запазване на акцента върху нейните обществени и трудови функции. 

 Добре е анализирана промяната на мястото на жената в обществото и 

семейството в т.нар. постсоциалистически период. Посочени са промените, 

свързани с начина на формиране на съпружеските отношения по посока на 

партньорството, подпомагането на семейния бюджет, съвместно отглеждане и 

възпитание на децата и т.н. Не са спестени негативите, които преходът внася в 

организацията на семейните отношения и отражението им върху жената. 

 Голяма част от текста е посветена на устната история като качествен метод 

за събиране на информация, както и на анализ на интервюта, осъществени с 

помощта на този метод. Обстойно са разгледани същността му и възможностите, 

които предоставя за допълване и коригиране на съществуващите теоретични 

представи. Предпочитанието на феминистката етика, и по-специално на 

социалните изследвания на пола, към този метод е ясно изразено, тъй като той дава 

възможност да се улови онова, което остава скрито за другите типове 

социологически и социалнопсихологичски изследвания. Чрез него могат да се 

проучват маргинални групи, специфичен личен опит, интимни отношения и т.н. от 

гледна точка на техните субекти и то така, както те са ги преживели или поне така, 

както са останали в техните представи. Методът е особено продуктивен в областта 

на изследването на брачните отношения, които обикновено не биват споделяни 

публично. Неслучайно напоследък той е използван не само в западните, но и в 

някои български gender изследвания. 

 Най-силен интерес буди анализът на устните разкази и опитът на негова 

основа да се оформи цялостна представа за брачния модел и мястото на жената в 

него в нашата страна. Устните разкази потвърждават тезата на дисертантката, че 

„съществуващата норма за брака и мястото на жената се запазва в същността 

си”(с.161), но жените споделят не толкова нормата за брака, колкото за мястото  и 
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ролята на жената-съпруга (с. 163). Те потвърждават и тезата, че властовото 

разпределение отрежда второстепенно място на жената в брачните отношения. 

Съществуващият в момента модел авторката сполучливо назовава „модерен 

патриархат”, но посочва, че стремежът е към „взаимен модел”. 

 Препоръките ми към дисертационния труд се отнасят към използването на 

този метод. Устната история е част от т.нар. малки разкази, които представят 

обективния ход на живота или на някакво преживяно събитие от гледна точка на 

субекта. Малките разкази, за разлика от големите, които задават начини на 

интерпретация за клас явления или процеси, описват живота неконцептулно и 

непарадигмално. Те са всъщност онова, което големите разкази пропускат. Но, 

както отбелязва авторката, за да могат тези малки разкази да дават знание или 

представа за преживяното и субективната му интерпретация, което да е достатъчно 

значимо, че да допълни „белите петна” в големите разкази, е необходима „солидна 

основа и набор от текстове, което да позволи достигане до изводи и обобщения, 

отговарящи на поставените цели”(с.105). Точно достатъчният набор от текстове 

липсва в дисертацията. Четири устни разказа, при това на жени оформени като 

светоглед в социалистическия период, с еднакъв образователен ценз, живеещи в 

столицата или в близки до столицата градове, в трудоспособна възраст, очевидно 

професионално реализирани, с продължителен брак - са недостатъчни за 

категорично потвърждаване или отричане на тезите в дисертационния труд. 

Читателят остава с впечатлението за преднамерен подбор, обслужващ доказването 

на защитаваните позиции. Може би картината би била друга, ако бяха проучени 

усните истории на жени от възрастното поколение, жителки на селата и далечни на 

столицата градчета, или на млади образовани жени, родени и формирани в периода 

след 1989г., работещи в мултинационални компании и т.н. При преработката на 

дисертационния труд за публикуване може би е целесъобразно да се разширят 

броят и представителността на интервюираните жени. 

 Дисертационният труд има ясно формулирани цели и задачи, които са 

реализирани успешно. Тезата е добре защитена на базата на съществуващите 

теоретични изследвания.  
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 Методът на устната история, макар и в ограничени рамки, е приложен 

адекватно на обекта на изследването.  

 Справката за приносите съответства на действително свършената работа. 

 Нямам конфликт на интереси по отношение на авторката и текста на 

дисертацията. 

 Дисертационният труд отговаря на условията за присъждане на научната и 

образователна степен „доктор”. Препоръчвам на уважаемото научно жури да 

присъди на Йоана Петрова Павлова научната и образователна степен „доктор” в 

професионално направление Етика (Социални изследвания на пола), шифър 

05.01.07. 

 

  

10.04.2014                                                                    доц. Станка Христова     

София                                                                                                  


