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СТАНОВИЩЕ 

Върху дисертационния труд на Вероника Димитрова на тема 

 

„Към социалното конструиране на тялото на гражданина: здравето, болестта и 

хигиената през междувоенния период в София“ 

Дисертация за присъждане на образователно-научната степен „Доктор“ в 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата 

 

Технически параметри: Работата е с общ обем 418 страници (над 500 БДС), 

разпределени в увод, 4 части с общо 15 глави, заключение и пространна библиография 

на български и английски езици, обхващаща и множество непубликувани архивни 

източници. Отделно към работата има петдесет и четиристранично приложение, 

състоящо се от визуални материали и таблично представени статистически данни.  

Както личи от обема и от съдържанието, този текст е резултат от продължителна и 

съсредоточена изследователска работа. При това впечатляващото е, че защитата се 

провежда в рамките на иначе краткия предвиден от Закона срок. Това стана възможно, 

тъй като Вероника работи в областите, свързани с този изследователски интерес, още 

от времената, когато подготвяше бакалавърската си теза. Кръговете на този интерес, 

данните, към които той се отнася, полетата на знание, които въвлича постоянно се 

разширяваха през годините, за да стигнем до този много богат, аналитичен и 

систематичен труд, в който социологическото знание се преплита не само с 

историческо, икономическо и юридическо, но и с медицинско. При това, макар първата 

част сама по себе си да представлява отделно изследване, резултатът е органичен – през 

трудовите анкети, публикациите на медицинските списания, архивите на Общинския 

съвет и Народното събрание, статистиките на населението, сградите, заболеваемостта, 

списанията за мода и домакинство се усеща социалният живот на един град, който 

става голям за своя собствена изненада и който винаги се изненадва от темповете, с 

които расте. С други думи този град е сцена, на която с определен изследователски 

интерес и с определени изследователски подходи може да се види как се случва 

обществото – как динамични и разнородни социални практики се сплитат в процеси на 

хомогенизация и стратификация. Как хетерогенността и динамичността се организират 

в общество – София има много периоди от социалната си история, в които дава 

възможност за такова изследване. И междувоенният несъмнено е емблематичният сред 

тях – градът се разраства турбулентно и хаотично с хора, които няма къде да се върнат, 



и за чието поместване в социалното пространство институционалната среда и 

инфраструктурната рамка са съвършено атавистични; но се разраства и с технически 

устройства за ред, свързани в голямата си част с развитието на военната дисциплина и 

военната медицина. Този период пряко се натъква на проблема да свърже тялото на 

гражданина като индивидуализиран, привързан към себе си и поставен под собствен 

контрол, с гражданското тяло като организираното тяло на населението – да създаде 

тези две тела като корелативни. В значителна степен колективното тяло през този 

период, показва изследването на Вероника, започва да се формулира като тялото на 

нацията, което е застрашено от израждане. Тялото на нацията като мобилизационна 

фикция далеч не се ражда като гражданско тяло, то се колебае между биологичен 

наглед и автохтонна символика. Нещо повече, градският начин на живот се държи 

пряко отговорен за израждането на това колективно тяло. И тъкмо през мотива за 

израждането, това колективно тяло постепенно се трансформира в управляемото тяло 

на населението, в гражданско тяло. Тази модификация е демонстрирана в цялата й 

лъкатушност, в разнородността на ресурсите, които се опитва да мобилизира, през 

анализ на промените в медицинските парадигми, през пътеките на внос на тези 

промени в България, през перипетиите на тези парадигмални промени при 

трансформирането им в административни устройства, през политическите битки за 

дефинирането и заемането на административните позиции в тези устройства. В тези 

донякъде партизански битки дезинфекцията и ваксините, които днес ни се струват част 

от органично съгласувана система на здравеопазване, се оказват враждуващи програми 

за въздействие върху социо-биологичната среда, за трансформацията и модернизацията 

на съвместния живот. 

Тук трябва да се откроят първите два приноса на работата. Единият е теоретичен – 

изработването на понятието за „заемка“, което успешно функционира като критика на 

теоретичната и историческа идея за „закъснелите нации“. Понятието се изработва, за да 

се намери обяснение на това как определени дискурсивни режими работят, въпреки че 

очевидно са в тежко напрежение с институционалните практики. „Заемката“ не е 

просто внос; тя променя и средата, и онова, което е заето, тоест няма предварително 

детерминирана посока на въздействие. Заемките утвърждават нечий престиж, макар да 

не указват в каква точно посока ще бъде приложен после този утвърден престиж – дали 

някой ще се впусне в политическа кариера, или пък ще се отдаде на институционално 

строителство. Тъкмо така в една партизанска политическа среда, в една разорена 

финансово страна, социалните ефекти на хигиената и социалната медицина все пак 

заработват в посока на конструиране на гражданско тяло, като най-напред укрепват 

престижа на медицинското знание. 

Вторият принос е първата известна поне на мен систематизация на историята на 

медицината и общественото здраве в България през междувоенния период. 

И така един много хетерогенен дискурс – за израждането на нацията – мислена утробно 

и автохтонно през измисления образ на чистия морално и физически, чист по природа 

селянин, започва да се институционализира и по механизма на заемката да 

рационализира градския живот, да създава социални позиции и да привързва класове 



хора към тези позиции – с две думи, да хомогенизира и стратифицира, да създава 

гражданско население (като прицел на биополитиките) и неговия корелат – тялото на 

гражданина. Това е демонстрирано чрез анализа на социалните фигури на работника и 

бездомника. През опитите за социално фиксиране на тези колективни категории се 

откроява ясно стратегията на социално произвеждане на корелата на гражданското тяло 

– тялото на гражданина, за конструирането на тялото на градския жител като 

гражданско. Той трябва да бъде привързан към нещо – към дом, към работно място, 

към тип труд. Изследвани и анализирани са опитите – и техният в крайна сметка успех 

– да се формира социална категория, към която беднотата да бъде привързана и 

прикрепена, макар пространствата на това прикрепване все още да не съществуват. 

Анализът на тези опити е и анализ на работническото законодателство през периода и 

на неговите перипетии да „закове“ работника като социална категория - през периода 

се конструира работничеството като колективен обект на оздравяване и подобряване, 

като субект на осъзнаване. Как от хора, оплетени във фамилни връзки, които са им 

социалният пояс срещу мизерията, и които живеят от мизерен труд, при това 

непостоянен, прехождащ между нивата на село и фабриката в града, ще възникне 

работничеството като разрез на социална стратификация – това е сюжетът на втората 

част от работата. Работникът ще бъде създаден през „девиантните“ фигури на женския 

и детския труд, които ще бъдат забранявани и ограничавани от закони, пронизвани от 

регулации, които обаче се състоят предимно от частни случаи, а фигурата на работника 

ще се обозначава чисто негативно – като това, което не е дете и частично не е жена, 

което твърде бавно, но благодарение на същото това законодателство все пак 

постепенно ще бъде привързано към определен вид труд и ще спре да бъде подвижно и 

временно, обкръжено от домодерни социални връзки, неподвластни на 

биополитическите техники на времето. Бавно, защото временната работна ръка, която 

през усилните земеделски сезони отлита от града, както и трудът на момите за женене, 

които ще трябва да отпаднат като социална категория чрез трудовото законодателство, 

е евтин и изгоден за индустриалците, а законите трябва да се съобразяват с тях. 

Въпреки че (за разлика от медицината и санитарията) работничеството в България е 

относително изследвано, тук трябва да подчертая един откривателски принос на 

работата: При екстензивната ефикасност на временния нископлатен труд, 

работничеството започва да добива социален смисъл, като трудно се различава от 

беднотата (това не е нещо уникално за България). Беднотата обаче изглежда 

революционна заплаха и затова трябва да се регулира и оздрави, но това е трудно, 

защото така, макар и източник на революционна заплаха, тя е изгодна на 

индустриалците, които в средата на политическо партизанство, успяват да се 

съпротивляват на цялостното регламентиране на труда, чрез което той би станал 

постоянен и много по-производителен, но и скъп. Но и това не е уникално. Начинът, по 

който успява регулацията може би също не е уникален, но на мен не ми е позната друга 

такава интерпретация – успехът на трудовите регулации започва с успешното разлагане 

на една социална категория, невидима днес – тази на девойката.  Детският труд е 

ограничен, с което част от преди традиционно схващаните като девойки сега вече се 

полагат социално като деца. Така започват да се структурират два процеса – на 



формиране на буржоазното семейство като модел на частния живот (оттук и голямото 

значение на жената като прицел и субект на биополитически регулации през частното 

пространство, изследвана в работата) и на очертаване и фиксиране на социалната 

територия на до момента имагинерния индустриален работник. Освен това така от 

различни източници започва да се формулира ролята на жената като едновременно 

обект и прицел, но и като агент и посредник на биополитиките. Роля, в която се сплитат 

възпроизводство, просвещение, регулация във всекидневието на новоткриваните-

новоизобретяване медицински актанти като витамина например. 

Интересна и иновативна е и систематичната и подробна архивна работа върху 

бездомника с дом, който се припокрива с работника в зоните на градската беднота, в 

която пък се сливат страховете на епохата – страхът от революция и страхът от 

израждане. Страхове, които определят пътя на превръщането на градската беднота в 

гражданско тяло. Няма да проследявам подробно работата върху бездомника с дом, 

само ще отбележа, че този анализ може да е от полза не само за социолози, но и за 

стопански историци. Бездомникът е органична част от един набор от „концептуални 

персонажи“, чиито социални значения се пораждат в постепенно епистемизиращ се 

биополитически режим на говорене, а тази епистемизация е ефект на стабилизирането, 

тоест на социалното натурализиране на тези концептуални персонажи. 

В заключение: свършената работа е изключителна като обем, аналитична и 

задълбочена, а приносните моменти са несъмнени и представляват интерес както за 

социолози, така и за антрополози, историци на културата, социални и стопански 

историци. В резултат от вътрешната защита пред катедра Социология Вероника 

направи редакционни промени в текста. Преди той да бъде публикуван, което убедено 

препоръчвам, още едно усилие в тази посока бе направило работата по-четивна, 

въпреки огромния и разнороден емпиричен материал, на който почива и въпреки 

сложността на връзките, които Вероника аналитично очертава в него. 

Като научен ръководител съм имала възможността да отправям своите въпроси към 

автора на дисертационния труд. Въпреки че винаги съм получавала отговор, целостта 

на завършената работа ме кара да помоля Вероника да очертае връзката между 

институционализирането на медицинското знание в България и формирането на тъкмо 

този набор от концептуални персонажи – работника, бездомника, жената, – през които 

се провежда трансформирането на масата жители на София в градски хора и граждани. 

 

В заключение: препоръчвам на уважаемото научно жури без колебание да присъди на 

Вероника Димитрова образователната и научна степен „Доктор“ в професионално 

направление Социология, антропология и науки за културата. 

 

29.06.2014 г.      Дал становището: 

        (Доц. д-р Милена Якимова) 


