
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ- КАТЕДРА „ЛОГИКА, ЕТИКА И ЕСТЕТИКА” 

 
 

 

 

 

 

МЯСТОТО НА ЖЕНАТА В БРАКА 

 

 

ЙОАНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА 

 

 

 

 

 

 А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  
 

 

на дисертация за присъждане на научната и образователна 

степен “Доктор” 

 

 

Професионално направление Етика (Социални изследвания на пола) шифър 05.01.07 

 

 

 

 

Научен ръководител: 

ПРОФ. НЕДЯЛКА ВИДЕВА 

 

 

 

 



 2 

СОФИЯ, 2014 

Дисертационният труд “Мястото на жената в брака” съдържа 244 страници, които 
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от които 112 на български език, 16 на латиница, плюс14 интернет източника. Към 

дисертацията има и приложения в размер на 63 страници.   
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Настоящото изследване се занимава с институцията на брака и по-

специално какво „място” заема жената в него. Понятието „място” 

разбирам в смисъла на Бурдийо като разпределение на властта и 

властовите позиции, които определят мястото на съпруга и съпругата в  

„полето” на семейството. Разглежданите проблеми, свързани с брака и 

съпружеските отношения, са деликатни и по специфичен начин си 

взаимодействат интерпретациите на gender, религия, етика, закона. 

Въпросите, които се пораждат от проблема, стават обект на дискусия в 

публичното пространство, политиката, икономиката, нормативната уредба 

на страната. Дискусиите по същество не представляват проучване и анализ 

на съществуващата ситуация с предложение за промяна, а стремеж към 

запазване на съществуващото статукво. Бракът и семейството се 

разглеждат като статични константи, които не може да се променят, за да 

не променят и социалния ред. 

В западноевропейската философска традиция, повлияна от 

християнската религия, бракът се разглежда като нравствен пазител на 

обществените ценности, а жената като подвластна спътница на мъжа. 

Приложната етика и по-специално нейната част - феминистката етика, 

поставят много въпроси за това какво представлява бракът и какво е 

мястото на жената в него. Всички тези въпроси подтикват към 

многобройни, разнообразни и често силно противоречиви дискурси, като 

много въпроси остават без отговор.  Опитала съм се на фона на западната 
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философска мисъл да поставя и българската традиция. Интересно е да се 

проследи по какъв начин две толкова различни традиции си приличат. 

Темата за брака и съпружеските отношения е постоянно 

(само)актуализираща се, защото проблемната област на изследване е 

неизменна част от живота на всеки един човек. Всеки участва (ако не 

директно, то индиректно) в брачно-семейна структура и определя мястото 

си в нея. Дори да не изпълняват ролята на съпруг или съпруга, то  хората 

имат изградена представа и очакване към брачната институция и ролята и 

мястото на жената в него.  

 Бракът като институция е социален конструкт, който изпълнява 

съществена роля при изграждането на социалните сфери в дадено 

общество. Ролята, която се отрежда на жената в семейството определя и 

ролята й в обществото като цяло. Андроцентричната конструкция на 

социалния и интимния свят наслагва нагласи и очаквания към двата пола, 

който се приемат за вътрешни от самите индивиди. Това е й основната 

причина за трудната/бавна промяна на нагласите и нормите свързани със 

сферата на брака.  

           Всичко това превръща темата за брака и съпружеските отношения в 

постоянно актуален проблем, защото независимо от бавната промяна, тази 

сфера е динамична и постоянно променяща се. Приносът на дисертацията 

е свързан с очертаването на една перспектива на развитие на брачната 

институция и съпружеските роли. Историческият преглед предлага една 

визия на нормата за брака и мястото на жената, която показва начините и 

посоката на промяна. Анализът на западноевропейски творци от различни 

дисциплини, помага да се види, че България не се отличава от 

общоприетата норма. Същевременно историческият преглед на 

институцията на брака и мястото на жената в брака в нашата страна, 

подплатено с едно изследване, показват наличие не само на промяна, но и 

задават посоката на тази промяна.  
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 В България, както в останалия християнски свят, брачните и 

семейни взаимоотношения са социално-исторически конструкт, чийто 

отношения се определят според патриархалната традиция. Мъжът е глава 

на семейството и представител пред външния свят, а жената е подчинена 

на волята му и е затворена с сферата на дома. Специфична характеристика 

на патриархалният модел в нашата страна, е че подчинеността не е само по 

пол, но и по възраст. Възрастната жена е подчинена само на своя съпруг, 

но всички останали и дължат уважение и подчинение. „Трябва да 

отбележим, че когато Енгелс все пак пристига на Балканите и обикаля част 

от земите на югозападните славяни, той вярва, че е открил безспорни 

следи от някогашния матриархат във високия авторитет, който има 

жената-стопанка в тамошните села.”
1
 

        Този модел на организация на обществените отношения е бил 

възможен в една аграрна среда в селата. С раздробяването на земята, 

индустриализацията на страната, откриването на предприятия и заводи 

далеч от родното място, ситуацията се променя. Първият етап на 

промяната e свързана с  напускането на младите на родните си села и 

градове, за да търсят препитание другаде. Откъсването от родното място и 

родителите означава и откъсване от традициите, което позволява 

разчупване на съществуващия модел на съпружески отношения. Вторият 

етап на промяната е въвеждането на задължително и еднакво образование 

за мъжете и жените и навлизането на жените в сферата на платения труд 

извън дома. Съществуващият патриархален брачен модел в България не е 

в състояние да отговори на променените желания и очаквания на мъжете и 

жените.  

Основният въпрос на моето научното изследване е какъв е 

принципът на формиране на брачно-съпружеските отношения и какво 

е мястото на жената в него, акцентирайки върху тяхната 

                                                 
1
 http://liternet.bg/publish2/mkirova/matriarhatyt.htm 

http://liternet.bg/publish2/mkirova/matriarhatyt.htm
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многоаспектност и множественост в коренно различни дисциплини. 

Бракът е от изключително значение за обществото, затова той е обект на 

контрол, от страна на държавата, чрез закона. За да се подчертае 

многопластовото влияние върху брачната институция и начинът на 

формиране на личните отношения от страна на съпрузите, проблемът е 

разгледан от религиозна, философско-етическа и джендър (gender) 

парадигми.  

Значенията, които задава институцията на брака, са не само лично 

преживявани проблеми, но препращат към общоприети социални, морални 

и етически нагласи с обусловените модели и норми на поведение и 

възприятия. 

 

 Заглавието на дисертационния труд е „Мястото на жената в 

брака” и има за цел да покаже дали, и в каква посока се променя нормата 

за брак и мястото на жената в него в България като основа за сравнение е 

използвана западноевропейската традиция. 

Предмет на научното изследване е „мястото” на жената в брака и 

брачната институция (в западноевропейския свят и в България).    

Целта на дисертационния труд е опит за описване на нормата за 

брака и мястото на жената в него и проследяване на процеси на промяна 

в съществуващата норма. 

Тезата на дисертационния труд е, че конструираните патриархални 

модели и норма за брака продължават да се възпроизвеждат с още по-

високи изисквания към жените. Липсва чувствителност по отношение на 

пола в брака. 

Тезата е защитена чрез представяне на обобщен теоретичен 

материал по темата. Използвани са трудове на западноевропейски и 

български философи, феминисти и социолози. Акцентът на 

дисертационният труд е върху нормата за брака и мястото на жената в 
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него в България. Западноевропейските концепции по темата са използвани 

в сравнителен план, за да се покаже, че нашата страна не се отличава от 

общата норма за брака и  жената-съпруга. 

В зависимост от така поставената цел, определям следните задачи, 

които считам релевантни за адекватно постигане на целта: 

1. Проследяване на историческото развитие по отношение на брака 

и ролята на жената в брака в западноевропейската традиция. 

Предложеният анализ е направен на базата на християнски религиозни 

текстове и на трудовете на емблематични философи като Е. Кант, Г. 

Хегел, С. Киркегор, Дж. Ст. Мил.  

2. Проследяване на дебата за брака и мястото на жената в него във 

феминистка етика и социологическата традиция. 

3. Проследяване на историческото развитието на институцията на 

брака и мястото на жената в него в българската традиция.  

4.  Обобщение на научна литературата разглеждаща понятията за 

функции и роля на брака. Изясняване значението на използваните понятия 

„брак”, „функции на брака”, „съпружески отношения”. 

5. Провеждане на интервюта фокусирани върху омъжени жени в 

България, чиито резултати се използват като допълнителна илюстрация на 

теоретичната част на дисертацията. 

 

 

 

 

 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

 

1. ГЛАВА  

БРАК. ИСТОРИЧЕСКИ  ПРЕГЛЕД 

1.1Философскo-етически теории за брака и мястото на жената в него 



 9 

 Жената и нейното място, и роля в брака са обект на изследване на 

редица дисциплини като социологията, психологията, правото, етиката, 

историята, теологията.  Проблемът, с който се занимава настоящият труд, 

е какво „място” се отрежда на жената в институцията на брака, разгледан 

чрез парадигмите на философията, феминистката етика, социологията, 

християнската религия и закона. С оглед на разбирането на начина на 

формиране на брачните отношения е необходимо да се направи една 

ретроспекция на начина на мислене и осмисляне на институцията на брака 

и мястото на жената в него.  

            С цел по-пълното разбиране на проблема са представени теории на 

западни философи, социолози и феминисти заедно с български социолози, 

изследователи и общественици, като целта е да се покаже, че положението 

в България, една европейска, християнска страна, не се отличава много от 

западната норма за брак и ролята, и мястото на жената-съпруга. 

Представянето на разглеждания проблем, в настоящия дисертационен 

труд, започва с християнската религия  (Според Стария и Новия Завет на 

Библията), не случайно, защото християнството задава начина на мислене 

и светоусещане на вярващите в продължение на векове, а след 

секуларизацията на света много от догмите остават и се възпроизвеждат 

чрез социализацията на индивида. Религиозните схващания оказват 

влияние и на теориите на философите от Новото време, на базата на чиито 

размишления феминистите изграждат критиките си.  

 

 

 Свещената книга за всички християни дава предписания не само от 

гледна точка на вярата, но и начина на организация на обществения и 

личния живот. Изпълнението на тези предписания се припознава като част 

от самата вяра. В двата завета на Библията, Стария и Новия, може да 

открием предписания за един „успешен” брак  и какво мястото се отрежда 



 10 

на жената в него. Отчитаме факта, че много от направените предписания в 

Библията не се превръщат в реални практика, а други се тълкуват, така че 

да се „напъхат” или „напаснат” спрямо вече съществуващи практики и 

разбирания.  

         Библията, предписва обаче една норма за женско поведение и битие, 

което в християнския свят поставя жената като другото, противоположно 

на мъжа, но с отрицателен знак. 

 В Стария завет, свързан с еврейската традиция, бракът има свещен 

характер, защото „заветът между Йахве и неговия народ се възприема като 

свещена форма на брак (брачен завет) между мъжа и жената.”
2
 

             Библейската съпруга принадлежи на своя дом, но и само така тя 

получава право на видимост в публичното пространство. Своята видимост 

жената- съпруга легитимира като роди деца. Раждането на деца не се 

приема като форма на лично щастие и радост, а като дълг, изпълнение на 

свещен завет към рода на Израиля. 

              Същият принцип на „овластяване” на жената виждаме и в 

българската традиция във фигурата на свекървата, която чрез 

порастването на децата се превръща в авторитет, който ръководи къщните 

дела, участва при избора на съпруги/зи на децата си и е подчинена 

единствено на своя съпруг. 

          Както отбелязва Милена Кирова, сферата на дейност, която се 

предлага на жената е частната сфера на дома с ограничението до 

интимното семейно битие. Нормалните задължения на омъжената жена са: 

да поддържа дома, да отглежда деца, да преде вълна и да осигурява 

сексуален живот на своя съпруг. Когато мъжът е далеч, жената поема 

всички грижи и разходи по поддържане на семейството и дома.  Всичко 

това са задължение на „добрата” съпруга, която с изпълнението им 

утвърждава престижа на съпруга си.    

                                                 
2
  Кирова, М., Библейската жена, Университетско изд. „Св. Климент Охридски”С., 2005, с.124 
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            В Новия Завет разбирането за брака като свещен съюз между мъжа 

и жената се запазва. Веднъж сключен пред очите на Бога, той става 

неразделим: „Туй що Бог е събрал, човек да не разделя”.  

  В брака мъжът и жената стават едно цяло, това не означава, че 

двете половини на това цяло, са равноправни. Жената е подчинена на своя 

съпруг. Нейната подчинена позиция се обосновава чрез Свещените 

текстове и Божията повеля.  

      Независимо от факта, че изповядват християнската религия има 

съществена разлика в разбирането за брака и жената в интерпретациите на 

Източната и Западната църква. На запад, следвайки традицията на 

римското право, бракът се приема като договор между две договарящи се 

страни. Църквата е направила две уточнения към идеята за договорната 

страна на брака. Първата, е че бракът е неразтрогваем до смъртта на 

единият от съпрузите и втората, че сексуалната активност е допустима в 

брака с единствената цел за раждане на деца. След смъртта на една от 

страните, другата може да сключи брак повторно. Това е един от 

ключовите моменти на несъответствие между Изтока и Запада. Източната 

(Православна) църква приема брака за неразтрогваем дори след смъртта, 

така както Бог и Църквата за неразтрогваемо цяло. Повторните бракове не 

се насърчават. Предпочита се аскетичният живот и на овдовелите (мъж 

или жена) се гледа с благоволение да останат в безбрачие.    

    Независимо от светостта на брака, който е начин за единение с Бога, 

жената няма собствено/друго битие извън него, не само религията, но и 

науката и философията отричат нейната ценност като самостоятелен 

субект. 

 

1.1.2 Теорията на Е. Кант за брака 
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 Западноевропейската философска традиция започва да поставя под 

въпрос някои от съществуващите християнски норми за жената и брака. В 

периода на Просвещението, когато човешкото същество се превръща в 

ценност сама по себе си, започват дебати и за правата на жените. Поставят 

се под въпрос някои от съществуващите представи за жената, които я 

поставят на второстепенно място. Тя няма никакви политически и 

икономически права в обществото, от една страна, а от друга, и у дома е 

подчинена на мъжа, бил той баща, брат или съпруг.  

      В Метафизика на нравите, Кант разглежда брака като законен 

договор, при който партньорите се притежават един-друг и по този начин 

формират единение-съюз, по силата на който се поставят в позицията на 

задължение един към друг.  Кант приема, че половото притежание 

(общуване) в брака  е от вещен характер, защото единият от съпрузите 

може да си върне другия като вещ, ако той/тя е избягал или се е отдал на 

трето лице. Придобиването и/или превръщането на единият от съпрузите 

във вещ обикновено се отнася за жената, която, поради липсата на каквито 

и да е права се явява притежание на своя съпруг.  

Кант приема, че в брака двамата партньори не само се притежават 

взаимно, но те образуват и единство на волите си. Всяко щастие или 

нещастие, радост или неудоволствие се споделя от двамата. Той смята 

двамата партньори за равни в брака. Независимо, че представя брака като 

договор, чрез който двете страни са свързани до края на дните си, и могат  

да се наслаждават  един на друг, това не означава, че единият може да 

предявява изисквания към другия по силата на брачния договор. Единият 

партньор не може да изисква сексуални контакти, когато пожелае, но 

брачният му договор му позволява да изисква вярност. Партньорът не 

може да бъде притежаван от трета страна. Независимо,че бракът е 

законова институция, човек не може да отиде в съда и да съди партньора 



 13 

си (защото не правят секс), защото те формират едно цяло и това означава 

да съдиш самия себе си.  

 

 

  

 

1.1.3. Теорията на Г.Хегел за брака и жената  

      На основата за нравственото в поведението на човека, Хегел разглежда 

и институцията на брака и семейството.  За Хегел единствено моногамният 

брак, с полово разделени функции е нравствен. Моногамният брак 

напълно се съвместява с „индивидуалността на личността и 

субективността на чувствата”.
3
   

      Действието на жените се ограничава до частната сфера, а мъжете се 

изявяват в публичната. В допълнение, Хегел приема, че единственото поле 

за нравствена изява на жената е брака, и ако тя загуби своята чест преди 

брака, губи всяка възможност за нравствена изява. Докато при мъжа не е 

така, първо на него е позволено да има сексуални контакти преди брака и 

второ, и по-важно, неговото поле за нравствена изява е извън брака. 

             Той повтаря съществуващите представи за полово различие като 

сравнява мъжа и жената с животното и растението. Хегел намира фигурата 

на животното като отговаряща на мъжката природа. Мъжът е дейният, той 

се бори, получава положение чрез завоеванията на мисълта си или с много 

технически усилия. На жената отговаря фигурата на растението, защото то 

е пасивно, спокойно и съдържа чувството. Тя може да се образова, но не е 

създадена за висши науки, за философията. Тя е изключена от 

образователната система. Жената учи повече чрез живота, отколкото чрез 

придобиване на знания.  

                                                 
3
 Бенхабиб, Ш., Ситуиране на Аз-а, Критика и хуманизъм, С., 2001, с.306 
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   В разбирането си за нравствената значимост на брака и мястото отредено 

на жената, немският философ затвърждава андроцентричните разбирания 

на патриархалния ред. Важното, е че човек може да изпълни общото, 

очакванията и нормите, които съществуват, и същевременно да прояви 

индивидуалност. Успехът на човек се измерва не само в публичната, но и 

частната сфера на семейни отношения. Не случайно по-късно, Киркегор 

ще заяви, че най-важната роля в живота на мъжа е тази на „съпруг”. 

 

1.1.4 Теорията на Сьорен Киркегор за брака и жената 

 Сьорен Киркегор е един от критиците на Хегел по отношение на 

начина му на философстване и неговата система, но независимо от това 

той следва буквално разбирането на Хегел за нравствената стойност на 

семейството. Стойност, в която Хегел, по философски легитимира 

християнското разбиране за брака и семейството и мястото на жена в него. 

Както Хегел така и Киргегор приема, че правилният и благополучен живот 

е в следствие от реализация в семейството, гражданското общество и 

държавата. 

 В Естетическата валидност на брака Киркегор заявява, че 

любовта не е сборът от уловени мигове, а разтягането на мига и 

превръщането му във вечност. Прави противопоставяне на романтичната 

първа любов и брачната любов. Романтичната любов се характеризира със 

силни чувства, които трябва да се изживеят тук и сега, да се улови мигът. 

Истински естетическото се съдържа в обстоятелството, че любовта бива 

обективирана в стремление, че това чувство бива разглеждано като борба 

срещу враждебни противоречия.  

     На противоположната страна е брачната любов. Същността на брака е 

любовта между мъжа и жената, която обаче не може да се редуцира само 

до еротичното. Киркегор заявява, че бракът съдържа в себе си 

чувственост, духовност, свобода. Това, което го отличава от първата 
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любов е „духовното”. С помощта на етическата и религиозната 

предпоставка - брачната любов има история - тази история е вътрешна за 

брака.   

       Той приема за най-важни ежедневните дребни радости в живота, като 

леко вирнатото носле на любимата, с което съпругът би могъл да се 

пошегува и това да донесе радост и на двамата. Именно чрез такива 

всекидневни, дребни моменти трябва да се подновява любовта всеки ден, 

така се създава историята на брака. Най-важната роля в живота на мъжа, за 

Киркегор е тази на съпруг, защото по този начин ставаш пълноценен 

индивид и личност-изпълнявайки етическото и религиозното в своя брак. 

        

1.1.5. Теорията на Дж. Мил за брака и мястото на жената         

       Той е един от първите общественици, който настоява за промяна в 

положението на жените в обществото. В своето произведение 

Подчинението на жените, Мил се опитва да аргументира необходимостта 

от изравняване на положението на жените с това на мъжете в обществото, 

което според него несъмнено ще бъде от обществена полза. 

       „Смятам, че принципът, който регулира съществуващите обществени 

отношения между двата пола- а именно законовото подчинение на единия 

пол на другия, -е погрешен сам по себе си и понастоящем е една от 

главните пречки за човешкия напредък; както и че той трябва да бъде 

заменен с принцип на пълно равенство, който не допуска власт или 

привилегия за едната страна, нито безсилие за другата”.
4
 

      Мил, както по-късно и феминистките движения, приема, че различията 

между мъжа и жената са породени от социалната среда, от образованието 

и възпитанието, на което са подложени.  

  Мил отделя специално внимание на институцията на брака, която според 

него е основният източник на подчинението на жената. Моралът и 

                                                 
4
 4 Мил, Дж., Подчинението на жените, С., 2010, Ciela, с. 9 



 16 

възпитанието, което получава, вменяват на жената, че единствената й 

алтернатива е брака, в който тя трябва да е послушна спътница на съпруга 

си, готова да живее и да се  жертва за другите, пренебрегвайки 

собственото Аз. Аз, който не бива да съществува. „единият е не само под 

властта  на другия, но му е вменено като дълг да подчинява всичко на 

удобствата и удоволствията на другия и да действа и да говори само както 

другият би желал”
5
 Бракът е не само единствената алтернатива на жената, 

но и неин дълг. Тя трябва да се омъжи и да има деца. Английският 

философ осъжда положението на жената след брака. Тя се слива със 

съпруга си и пред закона и пред обществото. Съпругът й става господар не 

само на всичкото й имущество и доходи, но и на живота й. Мил сравнява 

брака с робство, а положението на съпругата с това на роба. Отношенията 

между съпрузите не са отношения на равенство и партньорство, водени от 

стремеж за развитие, а отношения на господство между господар и роб.  

Липсата на права (политически, законови, икономически) и 

невъзможността за самостоятелно вземане на решения принуждава 

жената-съпруга да прибягва до други техники за влияние. Един от 

начините за участие в процеса на взимане на решения е чрез оказване на 

„влияние” върху съпруга. Мил критикува този начин на влияние и смята, 

че отношенията на съпрузите трябва да са отношения на равни партньори, 

които си разделят задълженията и отговорностите в семейния им живот.  

 

1.2. Феминистката етика за институцията на брака и мястото на 

жената в него 

 През XVIIв., но най-съществено през XVIII-XIXв. в западните 

общества започва да се дискутира „природата” на жената, нейната роля и 

място в обществото.        

                                                 
5 Мил, Дж., Подчинението на жените, С., 2010, Ciela, с. 47 
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Мери Уолстънкрафт, смятана за една от основоположничките на 

феминистката философия, в своето произведение „Защита правата на 

жените” застъпва идеята, че подчиненото положение на жените се дължи 

на липсата на  образование.  Тя смята, че жената трябва да се образова, за 

да бъде равностойна спътница на мъжа си и възпитателка на поколенията. 

Същите идеи за образоването на жените, които възпитават бъдещите 

поколения срещаме и в България през периода на Възраждането и 

последвалия период на изграждане на новата българска държава.   

         Уолстънкрафт предлага образованието да се осъществява в смесени 

паралелки, защото браковете между мъжете и жените са „циментът на 

обществото” и за неговата устойчивост е важно мъжете и жените да бъдат 

образовани и възпитани по еднакъв модел.  Тя вярва в „социалната 

революция и сексуалната свобода и нарича финансовата зависимост на 

жените от мъжете в брака- ни повече ни по-малко- „законна 

проституция”.”
6
 

     Идеите на Уолстънкрафт са началото и връзката на феминистката 

идеология през XVIII и XIXв., и развитието на либералния феминизъм. 

Либералният феминизъм или известен като феминизъм на равенството се 

обявява за равенството на мъжете и жените във всяка сфера на личния и 

обществен живот. Еднакво право на образование, работа, избирателно 

право, право на собственост и наследяване.  

   

1.2.1 Симон дьо Бовоар за жената и брака 

 В книгата си Вторият пол Бовоар прави анализ на положението на 

жената в обществото. Опитва се да намери отговор на въпроса „Защо 

жената е поставена на второстепенно място, защо е приемана за „другия””. 

Отговорът, според Бовоар, се крие в биологичните различия на двата пола. 

                                                 
6
 Даскалова, К., Жени, пол и модернизация в Бълария,1878-1944. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 

С., 2012, с.170 
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Жената е ограничена в своите репродуктивни способности и оттам във 

всяка една сфера на обществения живот. Другостта й е опосредствана от 

липсата, отрицанието, тя е не мъж. Идентифицирането на жената като 

„друг” се поддържа от патриархалната култура, която задава параметрите 

на „женскостта” и „мъжкостта”.  Анализът, който френската 

изследователка прави на брака и жената в него, показва каква роля се 

отрежда на младата жена. Бракът за жената е „съдба”, която й се отрежда 

по рождение. Това е единственият важен проект на нейното съществуване. 

Проект, който е колкото вътрешен („искам да се омъжа”), толкова и 

външен („трябва да се омъжиш”). Жената се дефинира чрез брака. Тя чака 

да се омъжи, вече е омъжена, вдовица е или пък не е омъжена и затова 

страда от този факт. Самоопределението й зависи отново от връзката и с 

мъжа. 

  

1.3. Социологически интерпретации за жената и брака 

 1.3.1 Теорията на П.Бурдийо за „полето на семейството” 

 Бурдийо разглежда семейството и организацията на семейните 

отношения като отделно „поле”. В полето на семейството, както и всяко 

друго поле, има борба за разпределяне на символен капитал. Бурдийо 

определя капиталите като “козовете” в играта, но също така казва: 

„Капиталите определят до известна степен и структурата на даденото 

поле, доколкото тя зависи и от разпределението на специфичните видове 

капитал между позициите в това поле. Докато при полето на властта тази 

борба е между външни участници, то при полето на семейството тази 

борба се осъществява вътре в семейството, обикновено между мъжа и 

жената. Конфликтите са предизвикани от желанието за преразпределяне 

на ролите и задълженията в брака. На жената е отредено едно подчинено 
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положение, което тя се опитва да премахне, но по този начин заплашва 

установените равновесия вътре в полето.
7
  

        В Мъжкото господство Бурдийо разглежда конструирането на 

мъжката доминация над жената като възприемане и инкорпориране на 

несъзнавани схеми на възприятие и оценяване, които са плод на самото 

господство. Той приема институцията на брака като най-устойчивият 

фактор на мъжкото господство. 

 Дори когато мислим господството, ние рискуваме да го мислим пак 

през призмата и начина на възприятие и оценка, които са зададени като 

такива от самия мъжки господстващ ред. Господството на 

андроцентричния свят се изгражда на базата на сексуалните различия, 

които се виждат в сексуалните атрибути, в движенията. Прави се 

противопоставяне на мъжко и женско: ниско/високо, долу/горе, 

твърдо/меко, светло/тъмно, мястото на събранието или пазара, запазени за 

мъжа и къщата, запазена за жената. Това разделение на мъжко и женско 

отрежда на жената ниските, долни и неблагоприятни задачи и оттам – 

подчинена роля в семейството и в обществото. 

    

 

 

 

II. ГЛАВА  

РЕТРОСПЕКТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ИНСТИТУЦИЯТА НА БРАКА И 

МЯСТОТО НА ЖЕНАТА В НЕГО В БЪЛГАРИЯ 

     Ретроспективният преглед на развитието на брачната институция и 

начинът на формиране на брачните отношения в България е направен въз 

основа на анализите и изследванията на български учени, изследователи и 

общественици. Представеният исторически преглед се използва за 

                                                 
7
Бурдийо, П., Практическият разум, ИК Критика и хуманизъм С. 1997, с.115 
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отправна точка за сравнение на съществуващата норма, за брака и за 

жената-съпруга, в западната традиция и в нашата страна.  

     Прегледът започва с анализа направен от Иван Хаджийски в Бит и 

душевност на нашия народ, който се използва като основа, която показва 

дали и в какво посока се променя институцията на брака и мястото на 

жената в него, от патриархалния модел на живот преди  Освобождението, 

и в последвалите исторически периоди от развитието на страната. 

Направеният анализ на отношението към брака и жената- съпруга в 

различните исторически периоди има за цел да  проследи, дали и в каква 

посока, се изменят тези отношения по оста традиционност- модерност- 

към новото време след Освобождението-Социализъм- Постсоциализъм 

(периода на преход).  

 

2.1 Теорията на Иван Хаджийски за брака в България 

 В България бракът преди Освобождението, а и след това се сключва 

с уговорка между родителите на момъка и девойката. Основната причина 

за сключване на брак не е любовта, а преценката на родителите, дали 

двамата млади ще могат да живеят заедно, да се трудят и да отгледат 

поколение.  Често изборът на брачен партньор е съобразен с желанието на 

младите за другар „по сърце”.  

     Особеността на българската патриархална система се състой във 

възрастовата подчиненост. Ако на запад жената е подчинена на мъжа, бил 

той баща, съпруг, син, то у нас, след смъртта на свекъра и свекървата, 

жената е подчинена само на мъжа си.  Жената се сдобива с власт чрез 

фигурата на свекървата. Тя организира живота на къщата, определя 

задълженията на снахи, дъщери, внуци. Тя взема решението при избора на 

съпруг на децата си и особено на дъщерите си. Неслучайно младите 

ергени си мечтаят: „Ех, да ме хареса майка й”. Тя има почти пълната власт 
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за този избор и никой, дори мъжът й не може да се меси. Хаджийски прави 

разграничение в положението на жената-съпруга в селата и градовете. 

         Положението на жената-съпруга в селата е по-тежко в 

сравнение с жените в града. „Единственото, на което можеше да се надява 

жената от селячеството от брачния си партньор, лично избран или не, е 

той да бъде работлив и с добър нрав, за да може в семейството да няма 

разправии и тя да не бъде бита и унижавана.”
8
 

                   При еснафа жената от подчинено положение се изравнява със 

своя съпруг чрез денонощен труд. „Тя се превръщаше в „незаменим 

трудов сътрудник и другар за мъжа”. Тази силна съпружеска любов се 

постигаше с общите усилия за оцеляване на семейството, общите грижи и 

тревоги.”
9
 Любовта между съпрузите се засилва с времето, което, както 

твърди Киркегор, е свързано със създаването на обща история на брака, в 

която съпрузите затвърждават отношенията си.  

  

2.2 Българско феминистко движение след Освобождението 

      Процесът на модернизация на живота и нагласите в българските земи 

започват още през Възраждането и са свързани с образованието на 

населението (на момчетата и момичетата). Идеята за образование на 

жените среща съпротива, защото се приема, че ако жената знае много ще 

поиска да командва „на петело да се качи” и ще се откъсне от 

домакинските си задължения като по този начин устоите на 

съществуващият социален ред ще са заплашени. П. Славейков приема, че 

българката трябва да се образова, но това образование пак е свързано с 

мъжа, за да „стане добра другарка на мъжа”. 

       Навлизащите идеи за образованието на жените преминават през 

призмата на патриотизма. И в нашата страна, както на запад или дори в 

                                                 
8Пак там  
9Хаджийски, И. “Бит и душевност на нашия народ” том 2, Български писател, София 1974г.,с.431 
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библейските текстове виждаме идеята за дълга. Идеологията на дълга се 

използва за вменяване на жените на някакво чувство на значимост, 

независимо от положението си в дома и обществото. Отказът от 

равноправие с мъжа и безбройните ограничения отстъпват място пред 

женския дълг- да станеш съпруга и да родиш деца. Това от една страна е 

повеля на Бог, а от друга, Родината (общността) го очаква от теб. 

      Опити за подобряване на положението на жената в частната и 

обществена сфера се осъществява от българското феминистко движение, в 

периода от Освобождението до 1944г., главно чрез женски дружества 

обединени в Бългаски женски съюз (БЖС). Основната борба на 

дружествата, наред с благотворителната им дейност, е свързана с искане за 

еднакво образование на мъжете и жените, допускане на жените до висше 

образование, право на труд и политически права.  БЖС си поставя за цел 

„умствено и нравствено повдигане на жената и подобрението нейното 

положение във всяко отношение”
10

 Освен в политическата и социалната 

сфера, съюзът се бори и за подобряване на положението на българската 

жена в сферата на семейството. БЖС издига идеята за приемане на закон 

за семейно право, където мъжете и жените (съпрузи) да имат равни права 

и задължения, а майката да има равни права над децата си заедно с мъжа 

си.  

 

 

2.3 Българската жена и мястото й в брачния институт по времето на 

социализма 

                Проследяването на отношението към брака и мястото на жената в 

него, в нашата страна, е немислимо без преглед на положението на 

брачната институция и жената по времето на социализма. Този 

                                                 
10

 Даскалова, К., Жени, пол и модернизация в Бълария,1878-1944. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 

С., 2012, с.204 
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исторически период от развитието на страната оказва силно влияние върху 

живота на българската жена. 

  Еволюцията на семейството като социална институция е 

обусловена и от включване на жените в професионално-обществения труд. 

Промяната в организацията на семейството, в нашата страната, започва с 

разпокъсването на земята и търсенето на поминък извън родното място. 

След идването на власт на Комунистическата партия през 1944 г. Е 

прокламирано „освобождението на жената от мъжа”.  

    През първите две десетилетия от управлението на Българската 

комунистическа партия (БКП) усилията на управляващите са насочени 

към бърза индустриализация на страната, строене на пътища, заводи, 

здравни заведения и училища. Създават се обществени фурни, перални и 

детски градини. Всички те са насочени към облекчаване живота на 

жените. Веднъж освободена от ангажимента за приготвяне на хляб, пране 

и грижа за деца (през деня), жената може да работи на пълен работен ден и 

да се развива професионално. Другият стремеж на управляващите, е с 

навлизане на електроуредите като електрически печки, перални, 

хладилници да се увеличи още повече свободното време на жената. За 

жалост, въпреки удобствата, които навлизат в живота на обикновения 

човек, те не водят до повишаване на свободното време на жените.  

 Управляващите се опитват и с други средства като платен отпуск 

по майчинство, болнични и други подобни програми да облекчат 

съчетаването на лични и служебни задължения. Независимо от полаганите 

усилия за равенство в обществения живот, те не успяват да направят нищо 

за постигане на равенство на мъжа и жената вкъщи. Домашните 

задължения си остават предимно женска отговорност. След края на 

работния ден започва отново работа- вкъщи. Това дава основание на много 

изследователи в областта на социалните изследвания на пола (Gender 

Studies) да говорят за „двойно или тройно натоварване на жените”. Тази 
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двойна или тройна натовареност е следствие от съчетаването на 

съществуващите патриархални разбирания за задълженията на жените и 

новата идеология за равенство на половете.  

 В периода на управлението на Българската комунистическа партия 

в България, може да се разграничат два основни етапа в политиката на 

партията насочена към жените. Първият е от 1944-1970г., когато жените са 

насърчавани да работят извън дома и да избират „мъжки” професии, като 

трактористки, комбайнерки, монтьорки и т.н. Това е периодът на 

маскулинизация, където стремежът е да се заличат различията между 

половете. Жените и мъжете се представят като безполови трудещи се 

същества. Вторият период е от 1970-1989 г., тогава започва връщане към 

„женствеността”. В стремежа си към увеличаване на раждаемостта, 

управляващите започват пропаганда, която представя жената основно като 

майка и домакиня. Жените са насърчавани да избират по-подходящи, за 

функциите им на майка, професии като учителки, медицински сестри и др.  

Набляга се отново на традиционните представи за женственост и ролята на 

майка.  

„Бедата не е в това, че бащата помага в домакинството (то е и негово 

задължение!). Нито в това, че майката кара локомотови (то е нейно 

право!). Бедата ще бъде, ако се загуби образът на решителния, смел и 

мъжествен баща и нежната и ласкава майка. Може бащата пак да помага в 

домакинството, но то да е за тежките, явно мъжките физически усилия, 

които в очите на малкото момче са рицарска помощ за майката. И нека 

майката пак да лети с локомотиви, но да умее да зашие едно копче и да 

сготви любимото ястие, така че да има цената на майка в очите на малкото 

момиченце”
11

 

                                                 
11

 Славчев, Св., Бъчваров, П., Любов и брак, С., Медицина и култура, 1975, с.34 
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Пропагандата не само внедрява нови женски задължения като тези на 

работещ и активен член на обществото, но в същото време много успешно 

затвърждава патриархалните стереотипи. Образът на силния баща и 

милата и нежна майка. На бащата не се приписват нови задължения, 

помощта в домакинството се изразява, традиционно, в изпълнението на 

по-престижни дейности, вдигане на тежки предмети или поправката на 

нещо. Жената трябва да работи и същевременно да продължава да 

изпълнява домашните си задължения- да може да шие и готви, да е 

грижовна и мила. 

 

 

2.4 Българската жената и брака в Постсоциалистическия период 

(периода на „Преход”) 

 С падането от власт на комунистическата партия в България през 

1989 г. настъпва т.нар.период на „преход”, който се характеризира със 

социално-политическа и икономическа промяна. Всички тези промени 

оказват влияние и върху институцията на брака и неговите действащи 

„актьори” – мъжът и жената.   

       В периода на преход бракът остава основна форма на съвместно 

съжителство като нагласите към самата ценност на брака не се променят 

особено. Бракът и най-вече визираната представа за семейството е 

абсолютна ценност. Основната причина за сключване на брак е „любов” 

като изборът на брачен партньор се осъществява лично.  Критериите за 

брачен партньор представляват „идеалният образ” на съпруга – добре е да 

е богат и трудолюбив; за предпочитане е да има добро сърце и да е 

хубавец; изключително важно е да е умен и абсолютно задължително е да 

е честен.”
12

 

                                                 
12

Ячкова, М., „Семейството и подготовката за него”/ Изследвания и анализи от 90-те години, АССА-М, 1997г.С., с.69 
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       Наблюдава се промяна при начина на формиране на съпружеските 

отношения. Повечето от анкетираните жени определят отношенията със 

съпруга си като „партньорки”. Жените споделят, че получават помощ от 

съпрузите си в домакинството и отглеждането на децата, което трябва да е 

в следствие от участието на жените в сферата на пазара на труда.  

      Основен източник на средства за семейството (т.нар. bread-winner) 

продължава да е мъжът, но жената получава неговата подкрепа за трудова 

реализация. Тази подкрепа може да се дължи, от една страна на 

променените нагласи, но може и да е в следствие на икономическата 

криза.  Жената трябва да бъде домакиня, а мъжът да изкарва прехраната на 

семейството. Икономическата ситуация обаче не позволява жената да бъде 

само домакиня. Тя трябва да бъде, освен примерна майка и съпруга, и 

икономически активна. 

 

 

2.5. Брак. Понятия, роли, функции 

2.5.1 Законова интерпретация на институцията на брака и мястото на 

жената 

В България законен е единствено бракът, сключен пред лицето по 

гражданско състояние; той започва да функционира от момента на 

полагане на подписите на мъжа и жената в ритуалната зала. Отношенията 

между съпрузите се уреждат и санкционират от закона. Общественият 

интерес, който се припознава в институцията на брака е и причина 

държавата в лицето на закона да се занимава с него. В България семейните 

отношения се уреждат чрез Семейния кодекс. В него много обстойно са 

описани правата и задълженията на двамата съпрузи. Цял раздел е 

посветен на брака. Правят се разяснения за същността на брак. Дават се 

разпоредби кой и къде може да сключи брак. Сключването на брак е 

разрешено на всеки нормален (без психически разстройства) гражданин. 
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Всеки има свободата да избере свободно човека, за когото ще се 

ожени/омъжи.  

        Законодателят акцентира върху моралната страна на 

взаимоотношенията на партньорите като „верността” е едно от тях. 

Виждаме как патриархалните ограничения на сексуалността, и по-скоро на 

женската сексуалност, са прокарани и в закона. Този член от закона може 

да не е определящ за функционирането на брака, но може да се окаже 

ключов при неговото разтрогване. Както Кант твърди,че брака е договор, 

при който единият партньор може да изисква от другия вярност, така и 

нашият законодател е оставил тази възможност. 

 

Функции на брака 

Бракът трябва да: 

- създава ред в сексуалните отношения; 

- задоволява емоционални потребности на съпрузите; 

- подпомага създаване, отглеждане и възпитаване на деца; 

- е взаимопомощ при осигуряване на материални средства за 

всекидневен живот; 

- е взаимопомощ в организацията на всекидневния бит; 

- е взаимопомощ в организацията на социалната и трудова 

реализация; 

- е задоволяване на духовните потребности на съпрузите; 

- е задоволяване на потребностите на личността (признаването на 

собствената и ценност от страна на съпруга/та). 

Непосредствено с функциите на брака се изграждат и задълженията на 

съпрузите. Всеки един от тях трябва да изпълнява различни роли, които са 
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предписани от обществото и инкорпорирани в съзнанието на индивида 

чрез неговата социализация. 

        В обобщение на така описаните функции на брака и отговорностите 

на съпрузите може да направим следните заключения. 

Християнската норма брака като морален пазител на обществото, които 

регулира сексуалните отношения и осигурява продължението на човешкия 

род, продължава да е валидно.  Идеите за договорната страна на брака, 

където съпрузите, по силата на този договор, могат за изискват вярност са 

валидни не само за теориите на Кант, но са внедрени в българското 

законодателство. Независимо от променените възможности за лична изява 

и търсене на удовлетвореност в брака, за жената все още е валидно, 

Хегеловото твърдение, че нравствената й изява е в дома. Жената вече има 

възможност за изява и в други сфери, но продължава да се приема, че 

нейна най-голяма гордост и радост са нейните деца и съпруг. Нейната 

удовлетвореност се свързва с ролята й на майка и съпруга, а не толкова от 

професионалната й реализация и успех. 

Въз основа на тези заключение може да кажем, че същността на нормата за 

брака и жената-съпруга се е запазила. В сравнителен план може да кажем, 

че българската брачна традиция не се отличава особено от западната 

такава. Функциите на брака и разпределението на ролите са еднотипни. 

Жената- съпруга се третира като равностоен помощник при извършване на 

работни задължения, но не и като равноправен партньор при управление 

на семейството. 
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3.ГЛАВА 

АНАЛИТИЧНА РАМКА 

3.1. „Устната история” като метод за събиране на информация 

 Използването на метода на „устната история” в настоящия 

дисертационен труд е подходящ, защото разказите на жените допълват 

теоретичната представа за съществуващата норма за брака и мястото на 

жената в него. 

 „Устната история” или „разказите за живота” (life story, life history) 

започват все повече да се използват при джендър (gender) изследванията. 

Те позволяват да се обхване и разкрие историята и опитът на 

маргинализираните групи във всяко общество. Позволяват и изследването 

на специфичен или интимен момент от опита на отделния човек. Mетодът 

е много подходящ за изследването на специфичния женски опит в брака, 

защото отчита индивидуалното преживяване и оценка. Това от своя 

страна, позволява запълването на определена част от женската история.  

    Съществуват много различни видове интервюта, но най-

разпространеното е индивидуалният житейски разказ (individual life story). 

Това позволява на интервюирания да разкаже историята на своя живот 

(своята автобиография) в различни категории: лични, духовни, социални и 

икономически. Другият много разпространен вид интервю е 

индивидуалното (лично) интервю, при което се акцентира върху 

определен период от живота на конкретния човек. Обект на изследването-

разказа може да бъде професионалната кариера на човека или създаването 

на семейство. 

 Обикновено интервюто се провежда само между интервюиращия и 

интервюирания (разказвача). Интервюто се осъществя в удобно за 

разказвача време и на подходящо място. Мястото на интервюто трябва да 

е познато, да предлага комфорт. Стандартно интервюто е разделено на две 

или три сесии и може да продължи от 1 до 8 часа.  
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3.2 Устната история като история на жените 

 Феминистите приемат метода на устната история за много 

подходящ за изследване на различния опит на жените. Чрез него може да 

се постави и женският опит в центъра, позволява да се даде гласност на 

женския опит в историята и полът да бъде категория за анализ. Устната 

история дава възможност да се покажат, да излязат на бял свят 

игнорираните или маргинализирани групи или теми. Групата на жените и 

сферата на брака и семейството са една от тях. Именно анализът на 

разказите на самите жени за техният брачен опит ще позволи да се създаде 

една картина на брака и жената-съпруга в него в България с помощта, на 

която ще се определи, дали нормата за брака и жената-съпруга се променя. 

Тази картина може да съответства на съществуващите социални практики 

и стереотипи, но може и да покаже промяна в една или друга част от 

брачния живот на жените.  Чрез интервюто може да открием връзката 

между езика, субективността и конструирането на културните и социални 

значения. От една страна, се узнава женският опит, чувства, 

интерпретации и оценка, от друга страна, се показват общите конструкти, 

заложени и доминиращи в обществото. 

 Във всяко едно общество битуват традиционни стереотипи и норми 

на поведение, които се приемат за съвсем естествени без да се 

проблематизират, възприемат се като нормални и продължават да се 

възпроизвеждат и в съвременното общество. Целта ми е да проследя до 

каква степен тези нормативни модели влияят на жените в тяхното 

общуване и техния собствен разказ. Изказваните и многократно 

подчертавани различия между мъжете и жените налагат и очертават 

тяхното възпроизвеждане, както в начина им на осмисляне.  

Традиционното общество налага социални стандарти за женственост на 

всички биологични жени, а в процеса на социализиране се налага 
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увереността, че избраните стандарти за женственост са естествени, че те са 

част от биологичната женскост. 

 Всички  теми и занимания свързани с организацията на  брака и 

жената- съпруга не са били изследвани и записвани. Тези въпроси са 

занимавали мъжете само на морално-етическо ниво, което задава 

правилата и нормата на поведение на жената в обществото и определя 

ролята й в брака. Институцията на брака е пазител на реда в обществото. 

На жената е приписана нравственост именно в брака и спазвайки 

нравствените и морални норми, тя е припозната като пазителка  на 

съществуващия ред на социална организация. Опитът, на който са били 

носителки жените, а именно брачният им живот и майчинството, не е бил 

обект на дискусии до средата на XX век. 

     Всяка една жена, както и  група от жени, има специфичен опит, който 

се дължи  на социален произход, образование, доходи и т.н. Но може би 

единствената сфера, която би могла да обедини жените като категория е 

най-интимната сфера на брака и съпружеските отношения. Независимо от 

факта, че на жената, социалното съществуване, векове наред е минавало 

през институцията на брака, тя дори и там няма история, която да отразява 

нейния собствен опит и преживяване.  Изследването се стреми да запълни 

една малка част от историята на жените в брачната институция в България.  

Направеният анализ на женският брачен опит чрез собственият разказ на 

жените отразява техните реални и идеални очаквания към брака; 

преживяването на собствения брак; организирането на брачния модел; 

отразява социалните и културни норми за брака и мястото на жената в 

него; оценка за брака; чувствителност  към брака. 

 

  За целта на настоящият труд се използват категориите:  

-брак- разглеждат се определенията и мнението на самите жени за 

институцията на брака; 
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-брачни модели- чрез житейските разкази се проверяват до каква степен 

жените припознават и изповядват традиционните представи и норма за 

брака и брачните отношения; 

 

-съпружески отношения- с разказите на жените за организация на 

собствения им брак и отношения със съпруга й се проследява какво място 

заема жената в брачната институция;  

 

        

 

3.3 Подбор на респонденти 

     В настоящият дисертационен труд е предпочетен качественият метод за 

изследване на проблема, с помощта на който могат да се уловят 

специфични характеристики по отношение на организация на 

съпружеските отношения и позиционирането на жената-съпруга в 

България. Настоящият труд няма претенции за представителност. Той е 

опит да се направи една типология на брачно-семейните отношения, да се 

проследи дали и в каква посока се променя нормата за брак и ролята на 

жената-съпруга, използвайки за това устните разкази и личния опит на 

респондентките.  

 Начинът на подбор на респондентите е осъществен чрез метода на 

„снежната топка”. „Метод за намиране на признакови носители, при който 

като се изхожда от един случаен признаков носител с помощта на 

предполагаеми релации между признаковите носители, се търсят 

следващи. С цел задоволителното реализиране на принципа на случайния 

подбор “веригата” се прекъсва многократно, а новото начало се избира по 

случаен начин.”
13

 

 

                                                 
13

http://www.socialresearchmethods.net/kb/sampnon.php 



 33 

 

 

4. ГЛАВА 

ОБОБЩЕНИЕ НА ЖЕНСКИ РАЗКАЗИ  

В допълнение на разгледания теоретичен материал е направен 

анализ на четири случая на омъжени жени.  Поради спецификата на 

изследваната тема, набирането на респондентки се оказа трудно. Броят на 

респондентките, помолени да участват в изследването, е седем, но поради 

личния характер на изследваната тема, само четири жени се съгласиха да 

бъдат интервюирани. Хората трудно се съгласяват да говорят за брака си и 

организацията на партньорските отношения. Частната сфера на 

семейството продължава да се приема за неприкосновена, а що се отнася 

до сексуалните отношения, те продължава да се табуизират прекалено. 

Дори респондентките, с които бяха проведени интервюта, независимо от 

различния си личен опит, се стараеха да запазят доброто име, „имиджа” на 

съпруга и семейството си. Те категорично отказаха да говорят за 

сексуалните отношения със съпруга си, използвайки аргумента, че е нещо 

много лично. 

            Средната продължителност на интервютата е 45 минути.  

 Проведените четири интервюта бяха направени с две жени, 

живеещи в столицата, и две жени, живеещи в голям град близо до 

столицата. Жените са с висше образование.  

 

 

ОФОРМЯНЕ НА БРАЧЕН МОДЕЛ 

     

 Обобщението на устните разкази и използвайки понятието „място” 

на Бурдийо, с анализ на властовите позиции в брачните отношения, на 
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жената се определя второстепенно място. Това на свой ред води до 

създаването на един много комплексен модел на организация на 

отношенията между партньорите. Интересна е комбинацията на 

различните модели на брачна организация. Имаме силно изразена мъжка 

доминация с характерните за патриархата изисквания и задължения, но 

имаме и либерални възгледи за равенство и партньорство.  Може да 

наречем този тип отношения „модерен патриархат”. 

    Стремежът за развитието на брачните отношения е към развитие на 

„взаимен модел”, при който партньорите са взаимозаменяеми. Няма 

разделение на мъжко-женски роли и задължения. Премахва се създаването 

на женски и мъжки хабитус. Властта и задълженията се разпределят по-

равно. 

 На базата на разгледаните случаи може да кажем, че 

съществуващата норма за брака и мястото на жената се запазва в 

същността си. Разделението на мъжки и женски задължения все още е 

доста силно застъпено. Грижата за децата е задължение на съпругите, а 

участието на мъжете им се свежда до представителни функции, създаващи 

усещането за семейство. 

 

  Анализът на съдържанието от разказите на жените е 

организиран в три основни категории: 

Брак 

В разказите си жените приемат, че бракът не е задължителен, но е 

необходим. Разбирането на Хегел за брака като институция, която е 

възможна само чрез закона, преминава през призмата за социална 

гаранция за децата „да бъдат спокойни”. Ценността на брачната 

институция е висока само що се отнася до децата, за самите жени като 

съпруги, тя няма такова голямо значение при определяне на отношенията 

със съпрузите им. Дори четвъртата респондентка, коята определя брака си 
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като щастлив, не приема необходимостта на брачната институция. Бракът 

като „подпис”, който създава взаймна обвързаност вече няма 

задължителния характер, както е в патриархалния ред. 

 

Брачни модели  

От разказите на жените може да направим заключението, че жените в 

много висока степен споделят нормата, не толкова за брака, колкото за 

мястото и ролята на жената-съпруга. Несъзнателно чрез социализиращите 

схеми на поведение те приемат много от нещата за нормални, естествени. 

Нормално е те да се грижат за децата и домакинските задължения, да са 

упора на мъжа си, да получат образование, да работят. Респондентките 

проявяват рефлексия към възпитанието, което са получили и на базата на 

което са постъпвали по определен начин „получила съм такова 

възпитание”, „морала беше друг”, „много съм морална”. Този морал и 

норма приемат за „нормално” жената да следва своя съпруг и той да е 

отговорен за финансовата издръжка на семейството, и да взима важните 

решения свързани със семейството. 

 

Съпружески отношения 

Начинът на разпределяне на домакинските задължения свързани с 

всекидневното функциониране на брачния живот, грижата за децата, 

справянето с конфликти и вземането на решенията определят и начина на 

формиране на брачния модел и какво е мястото на жената в него.  

Изследователската теза беше потвърдена. Конструираните 

патриархални модели продължават да се възпроизвеждат с още по-високи 

изисквания към жените. Липсва чувствителност по отношение на пола в 

брака. 

 

Целта на настоящия труд беше да се определи дали и в каква посока 

се изменя нормата за брака  и мястото на жената  в него. Беше отчетено и 
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нивото на сензитивност по отношение на проблеми, обвързани с 

формирането на брачните отношенията между половете. 

 

Основни изводи: 

- Продължават да се възпроизвеждат съществуващите схеми на 

брачно поведение; Нормата за брака и мястото и ролята на жената-съпруга 

се запазва; 

- Жената продължава да се възприема като спътница и опора на 

съпруга си, но не като равноправен партньор по отношение на властовото 

разпределение в конструирането на съпружеските отношения; 

- Вземането на важни решения се осъществява основно от мъжа; 

- Жените участват при дискусията за вземане на решения и 

разрешаването на възникнали конфликти; 

- Жените съзнателно поддържат статуса „глава на семейството” на 

съпрузите си; 

- Съществуващият социален ред и начинът на формиране на 

брачните отношения между съпрузите се проблематизират от жените едва 

след порастване на децата и натрупването на години брачен опит; 

- Установи се липса на чувствителност към брака и брачните 

отношения по пол; 

- Причината за сключване на брак е харесване, но по-скоро 

желанието за дете; 

- Жените са търсили в партньорите си сигурност, гаранция, че  

той ще е добър съпруг и баща; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     От направените интервюта, без претенция за представителност, е 

изградена една типология на брачните отношения между съпрузите, на 

базата на която се определя и мястото на жената в самия брак.  

           Наблюдава се смесен модел („модерен патриархат”) на брачни 

отношения.  

 Ръководните функции, като вземане на важни решения, 

разрешаване на конфликти, определяне посоката на развитие на 

семейството, се осъществява от мъжа. Жената участва при дискутирането 

на проблемите и начините за разрешаване на конфликти; участва при 

формирането на семейния бюджет. Това не само се очаква, но и се изисква 

от нея, но без тя да е основният източник на средства за издръжката на 

семейството. Съпрузите, някои от тях явно, други не толкова, искат да им 

се признава статусът „глава” на семейството. Това съзнателно и 

целенасочено се извършва от жените. В името на брака си съпругите 

правят повече отстъпки и компромиси. Така сформираният модел, с 

разпределяне на властовите позиции, отрежда на жената второстепенно 

„място” в брачния съюз. Традиционно на жената са отстъпени грижите за 

децата и домакинските задължения. Настъпилите промени са свързани с 

признаването на личността на жената. Задоволяват се нейните 

емоционални и духовни нужди. Тя получава подкрепа за професионално 

развитие, но с приоритет остава мъжът. Ако и двамата имат възможност за 

професионално развитие, жената е тази, която трябва да отстъпи, за да се 

развива съпругът й. Едва след като той е постигнал желаната позиция, 

жената може да се развива, ако е възможно. 

 Стремежът на развитието на брачните отношения е към развитие на 

„взаимен модел”, при който партньорите са взаимозаменяеми. Няма 

разделение на мъжко-женски роли и задължения. Премахва се създаването 
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на женски и мъжки хабитус. Властта и задълженията се разпределят по-

равно.  Анализът направен на историческото развитие на брачната 

институция и съпружеските отношения в нашата страна показа, че 

нормата за брака и жената съпруга се запазва. Продължава да се приема за 

„естествено” жената да се грижи за дома и децата, да помага и да подкрепя 

своя съпруг. Промяната, която се забелязва не променя съществуващата 

нормата, а привнася допълнителни задължения на жената. От жената се 

очаква да се образова и  да работи извън  дома (да подпомага семейния 

бюджет), но тези нови изисквания се явяват и възможност за лична 

автономност и предявяване на изисквания за признаване на собствената 

личност. 

 От всичко това може да се направи изводът, че бракът е 

традиционна, непроменена институция и жените, които споделят гласно 

или негласно традиционната представа за ролята на жената, са по-склонни 

да търсят реализация в и чрез брака, а тези, които са еманципирани, се 

ориентират към другите форми – съжителство без брак или автономно 

водене на живот. 
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Дисертационният труд представя един обобщен анализ на 

съществуващи изследвания и литература на изследвания проблем. 

2. В научното изследване е направена съпоставка между нормата за брака 

и мястото на жената в него в западноевропейската традиция и в България. 

3. Проведено е качествено изследване на проблема за брака и мястото на 

жената в него. 

4. В резултат на представения теоретичен материал и подплатеността му с 

устните разкази на жени е установено, че нормата за брака на мястото на 

жената се запазва. 

5.  Апробираният изследователски метод на „устната история” потвърди, 

че властовото разпределение на силите в брака отрежда на жената 

второстепенно място. 
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