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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Ина Димитрова, ПУ „П. Хилендарски“ 

за дисертационния труд 

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

хигиената през междувоенния период в София” 

на Вероника Димитрова 

с научен ръководител доц. д-р Милена Якимова 

 

Дисертационният труд, с който Вероника Димитрова кандидатства за придобиването на 

образователната и научна степен „доктор” по научно направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата, е с обем от 417 компютърни страници заедно с 

библиографията. Включва увод, четири части, подразделени допълнително на глави, 

заключение и приложения (извън посочения обем). Библиографията се състои от 377 

заглавия: 302 на български и 75 на английски език. 

 

Полето на интерес на дисертационния труд се организира през общия въпрос как се 

хомогенизира и модернизира българското общество (през ключа на всекидневните 

практики) – процес, които съдържателно съвпада с процеса на социално конструиране 

на гражданина (с. 5) и се прецизира чрез фокусирането върху проследяването на този 

процес (на модернизация) през медикализирането и биополитиките като „важен 

механизъм, чрез който е търсен достъп до управлението на съвместния живот”, които 

се откроява особено ясно през междувоенния период (с. 5). Или казано по друг начин 

проблемът е да се установи как се създава, стабилизира, упражнява „здравното 

гражданство”, т.е. как се случва този тип респонсибилизация в българското общество 

по това време (19 с.).  

Началото на проследяването на този феномен (или поредица от феномени) се поставя в 

първата част на текста, която изследва трансформациите на медицината и 

здравеопазването от началото на XX век до Втората световна война като във фокуса са 

локалните противоречия и идейни сблъсъци, разгледани в контекста на концепциите за 

хигиената в международен план. В следващите части изключително умело се 

демонстрира как хигиената като мощен биополитически проект се заема с полагането и 

управлението на буржоазното семейство, експлоатирайки две ключови за епохата 

безпокойства – израждането и бедността. Те по естествен начин отвеждат анализа до 

фигурите на работника, бездомника, майката (и домакинята) и детето, който е проведен 
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на базата на впечатляваща с обема и прецизността си емпирична работа, представена 

при това по особено интересен начин, доколкото вниманието е насочено към 

противоречията, сблъсъците, битките, в които участват социалните дейци и 

институции.  

Дисертационният труд има несъмнен приносен характер. Очевиден принос е 

плодотворната и оригинална перспектива по отношение на забележителния масив от 

данни, който е организиран през аналитично проведеното „навързване” на споменатите 

вече, на пръв поглед твърде различни, основни фигури. Това ни позволява да видим по 

нов начин полагането такъв значим биополитически обект като семейството и такава 

централна за всяка управленческа рационалност задача като управлението и 

администрирането на бедността. В този смисъл, текстът за мен е безспорен принос в 

полето на вдъхновените от и опиращи се на Мишел Фуко изследванията на 

управляемостта. Не може да не се отбележи като достойнство и фактът, че очертаната 

сложна и многоаспектна картина се ситуира и пряко се съотнася с пространството на 

града, което допълнително ни позволява да наблюдаваме разгръщането и налагането на 

биополитически контрол и субективация през спецификите на средата и формите на 

обитаването й.  

Бих искала да се спра на няколко конкретни момента в изследването, които пораждат 

интересни въпроси за мен.  

Първият е свързан с важния въпрос за отношението между, най-общо казано, 

биополитика и наука, който е поставен в началото на Първа част. Според 

формулираната тук хипотеза „науката и нейните форми ще насочват биополитиките – 

към какви обекти ще се прицелват и през какво ще се опитват да регулират съвкупните 

процеси на населението” (21 с.) След това каузалното „първенство” на науката се 

утвърждава и с приемането на тезата, че „научните открития предопределят 

институционалните практики” (21 с.). Анализът на Кун и Латур, който непосредствено 

следва тази хипотеза, има за цел именно дефиниране и изясняване на тези отношения.  

Първо, в него ми се струва необходимо да се прецизира ролята на Кун в 

трансформирането на представите ни за научно развитие. Нуждата от това възниква 

поради факта, че твърдението, че Кун представя версия на теорията на науката, която 

изключва външни фактори (с. 22) противоречи на стандартния му образ като „баща” на 

екстернализма и на историзирането на представата ни за науката. Иначе казано, Кун ни 

предлага рефлексия върху научното развитие, която по особено убедителен и влиятелен 

начин отхвърля предходния образ на научното развитие, който доминира във 



 3 

философията на науката и е чисто интерналистки, т.е. мисли приемането или 

отхвърлянето на научните твърдения като основаващо се или на емпирична 

верификация или фалшификация, или на логическите връзки между тези твърдения. 

Тъкмо чрез новия начин на говорене за науката през понятия като революция и 

парадигма, Кун позволява и други, външни на науката спрямо този интерналистки 

смисъл, фактори да започнат да играят роля, и този мотив с ентусиазъм се подема от 

всички т.нар. социални или конструктивистки подходи към науката впоследствие.  

Връщайки се към общия въпрос – за отношението между биополитика и наука и 

уклонът в текста, който нарекох „каузално първенство” на чистата, (фундаментална), 

наука – бих искала да поставя въпроса дали той не противоречи на критичния патос 

към „затвореността” на науката (от с. 23 нататък). Ако мислим науката като „първата” 

инстанция, от която нататък произтичат ефекти, сред които са и биополитиките, ние се 

придържаме към едно старо и дълго време ръководило научните политики схващане за 

науката и иновациите, известно като „линеен модел”. Той впоследствие обаче става 

обект на множество влиятелни критики и практически се отхвърля, именно в името на 

модели, които акцентират върху възможността самата чиста наука, научните открития 

да бъдат насочвани, детерминирани, определяни от социални фактори. В този смисъл, 

ми се струва, че не науката еднозначно определя към кои обекти ще се насочва 

биополитиката (с. 22), а последната има своя логика на разгръщане, която несъмнено 

използва и се позовава на научното знание, налично в даден исторически момент, но не 

се определя от него. Например, държавният расизъм, ако използвам определението на 

Фуко, като, най-общо казано, прицелен в онези сектори от населението, които се считат 

за биологично, социално или икономически „негодни“, може да се приеме за една 

устойчива форма на биополитическа регулация, независимо от корпусите научно 

знание, налично за тези „негодни” групи в началото на XX век и днес.  

Вторият момент, на който бих искала да обърна внимание, е употребата на „съпротива” 

като методологически инструмент, чиято проява е начин да разпознаем и разберем 

случването на „големите процеси, чрез които се прави общество” (с. 6). Може би 

въпросът ми се корени в липсата ми на формиран изследователски усет в рамките на 

социалната история, но в текста видях „сблъсъци”, „противоречия”, „битки”, 

„премервания на сили”, ако използвам Латур, но не видях „съпротиви” в смисъл на 

обекти, групи, дейци, които вече са формирани или субективирани в рамките на 

определен предходен ред и се противопоставят на новите институции, които се стремят 

да обхванат живота на гражданина (с. 7) по нов начин.  
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С това е свързан и третият ми въпрос, който е насочен към по-широкия контекст на 

описаното преформулиране на фигурите, ролите и отношението между майката 

(добрата домакиня) и детето.  

Под по-широк контекст разбирам, първо, локалния предходен контекст. В изследването 

се говори за изграждане, конструиране, отделяне на фигурите или категориите на 

децата и жените през хигиената, грижата за нацията и бъдещето, но какво е влиянието 

на местните ни заварени дискурси, да кажем, предосвобожденските, когато все още 

нямаме такава медикализирана модернизация – какви са там майките, домакините, 

добрите стопанки, децата? 

Второ, под по-широк контекст разбирам също влиянието на оказали културно влияние 

чужди идеологии. Например, логично е да се приеме, че такава е тази на нацистка 

Германия, където, разбира се, може и да се появяват различни акценти, но налице е 

една доста сходна ситуация на силен анти-феминизъм, критика на женската 

еманципация, изучаване на специален предмет „наука за домакинството” (domestic 

science), затваряне в пространството на дома, където жената трябва да се посвети на 

грижата за децата, мъжа и домакинството и да бъде пестелива: както казва един 

изследовател „дори да раздава свободно своите собствени сили, тя трябва да бъде 

икономична по отношение на всичко друго. Да бъде винаги усърдна и прилежна, и да 

не прахосва нищо е свещената икономия на нацистката Hausfrau” (Brady 1987: 195). И 

обяснението, което често се изтъква, е икономическо: стремежът на Германия да 

постигне икономическа самодостатъчност. В този смисъл, въпросът ми е и 

методологически – към какъв тип обяснения трябва да се стремим. Напълно споделям 

интереса на изследването към това как се случват определени процеси, обекти, фигури, 

но тук някак интересен е и въпросът защо. Защо чрез всички тези, така умело описани в 

анализа, инструменти, дискурси, мобилизирани ресурси, се появява точно тази добра 

домакиня? За да се грижи рационално за бъдещето на нацията, за бъдещите граждани, 

казва Вероника Димитрова и това несъмнено е демонстрирано по прекрасен начин, но 

защо тази грижа придобива тъкмо този вид? Има ли и трябва ли да търсим още 

обяснения, например икономически като горното, и може ли да се окаже, че, да кажем, 

акцентът върху „пестеливостта” е просто ефект на идеологическото влияние и 

всъщност няма действителна локална функция? 

Последният ми въпрос е свързан с темата за управлението на опасната бедност в един 

аспект, пряко свързан с безпокойството за израждането на нацията: дали и как 

формирането на модерния гражданин преминава и през още една фигура на 
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неработоспособното тяло - нуждаещите се от социално подпомагане. Този проблем с 

особена актуалност се поставя в средата на 30те години, урежда се нормативно и като 

цяло се провежда (поне по мое впечатление) под знака на т.нар. от Константин Пашев 

„национален солидаризъм”, който задължава държавата-майка да се грижи за „всички 

свои бедни, сакати, слаби, недъгави деца”? 

 

Заключение: Дисертационният труд е впечатляващ с мащабната емпирична и 

прецизната аналитична работа. Приносите, важните въпроси, които поставя и решава, и 

потенциалът да поражда плодотворна научна дискусия ми дава основание убедено да 

предложа на уважаемото научно жури да присъди на Вероника Димитрова научната и 

образователна степен “доктор”.  

 

 

 

София, 30.06.2014 г.      доц. д-р Ина Димитрова 


