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Бих желал още в самото начало недвусмислено да заявя: Вероника 

Димитрова е провела едно актуално и приносно социологическо изследване и е 

написала един оригинален дисертационен труд. За това свидетелстват, първо, 

неговите формални характеристики: общият обем на дисертационния труд е 600 

стандартни страници заедно с бележките под линия и приложенията, които 

съответно са 406 и 45 на брой, а посочените заглавия в библиографията са 377, 

от които 302 на български език и 75 на английски език. Използваните архивни 

източници са 106. Второ, обектът на изследването е строго ограничен чрез 

поредица от взаимно оглеждащи се конкретизации с цел реконструкция на един 

особен социален ред – всекидневието на модерния гражданин. Трето, избраната 

методологическа стратегия – социологическа рефлексия върху дисурсивните 

образувания на биополитиката и медицината, конструиращи преплитането на 

процесите на модернизация и медикализация на съвместния живот – е релеванта 

на основния аналитичен въпрос. И накрая, детайлно анализираният емпиричен 

материал – монографии, статии, лекции, списания, вестници, законопроекти и 

закони, програми, наредби, правилници, дебати, доклади, реферати, коментари, 

рецензии, бележки, сведения, молби, писма, архиви, стенографски дневници, 

статистически данни – в своята генерална съвкупност представлява надежден 

източник за верификация и доказателство на работните хипотези.     

Още първият и непредубеден поглед към съдържателната композиция на 

дисертационния труд, (структурирана в увод, изложение в четири части и 

обобщаващо заключение), получава адекватна представа за проблемната област, 

в която ще се движи анализът. И което е изключително важно – за логиката, 

конституираща и динамизираща въпросното движение. Както и за центъра на 
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научния интерес на дисертанта, който прецизно е формулиран в самото заглавие 

на неговия труд – „социалното конструиране на тялото на гражданина”. Но не 

по принцип или в абстрактност, а през определена социологическа перспектива 

към проблемите за здравето, болестта и хигиената в конкретен социално-

исторически контекст: „междувоенния период в София”. 

Уводът на дисертационния труд съдържа всички необходими елементи 

на едно професионално реализирано социологическо изследване: предмет („как 

биополитиките и медицината допринасят за модернизирането на съвместния 

живот”); цел („как в България се случва хомогенизацията и модернизацията на 

обществото, и следователно откъде се взема гражданина”); теза („политиките за 

реорганизиране (управление) на съвместния живот през междувоенния период в 

София са множествени, но през междувоенния период се откроява един важен 

механизъм – това са биополитиките и медицината”). Но концептуализирането 

на тази централна теза е възможно само чрез един контролиран аналитичен 

фокус („най-продуктивният възможен начин да разберем как се случват 

големите процеси, чрез които се прави общество, е да видим къде се проявяват 

съпротивите. Едно такова място на съпротива е София през междувоенния 

период”); работна хипотеза, постъпателно конкретизирана в хода на самото 

изследването („Създаването на гражданина е сложен процес на преплитане на 

много нива на институционални и дискурсивни опити, които далеч не се 

свеждат само до юридически”); и, разбира се, основен изследователски въпрос, 

специфизиран спрямо особеностите на българския междувоенен период („как 

във всекидневието се отразяват големите социални процеси; как се случва 

процесът на модернизация в България през всекидневни практики?”). В увода 

дисертационният труд е ситуиран и в още един съдържателен контекст: от 

гледна точка на дисциплинарната структура на съвременната социология, а 

именно („в пресечната точка между социология на града, социална история и 

социология на регулациите. Работа, която иска да разбере през конкретни 

казуси с цялата им многомерност, как се случват механизмите и процесите, чрез 

които хората се „научават” да се отнасят към себе си като граждани”, с. 7). 

В първата част на дисертационния труд – „Медицинското конструиране 

на тялото на гражданина” – е направена социологическа реконструкция на 

значимите изменения, преходи и акценти в медицината и здравеопазването от 

началото на ХХ век до Втората световна война. Тук изледователският фокус е 
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концентриран върху категориите болест, здраве и хигиена, чрез които се 

изгражда медицинската конституция на тялото на гражданина. Първоначално 

несъвместимите различия между двете движения в българското здравеопазване 

(русевисти и ораховисти) задават и упражняваните от тях властови технологии, 

които са насочени към различни познавателни обекти. В първия случай става 

дума за обективация на болния с цел неговото лечение, за дискурсивно 

разграфяване на тялото на органи и за конституирането на здравна норма за 

функционална изправност, в крайна сметка, за упражняването на един качествен 

лекарски поглед, фиксиран върху особенностите на болестта в тялото на болния 

субект. Във втория случай – за обективация на причината/те за болестта с цел 

профилактика и хигиенизиране на населението, което е аналитично разчленено 

и статистически измервано, и следователно за един количествен лекарски 

поглед, управляващ болестните процеси сред масата от живи човешки същества. 

Изводът е почти очевиден: налице са две, като че ли, принципно несъизмерими 

медицински технологии; едната – дисциплинарна и нормализираща, другата – 

биополитическа и регулираща. Технология, която и в двата случая е технология 

на тялото, но в единия случай става дума за технология, при която тялото е 

индивидуализирано като организъм, надарен със способности, а в другия случай 

за технология, при която телата наново са ситуирани в биологичните процеси. 

Но в междувоенния период се случва нещо „неочаквано”: двете течения, и на 

теоретично, и на практическо ниво, постепенно конвегират и започват да 

генерират общи политики – те пропагандират профилактика и хигиена, а 

лечението определят като допълнителна задача на здравеопазването. Но – теза 

от изключително значение – в дисертационния труд е концептуализирано и едно 

трето течение: на социалните хигиенисти, които, според мен, като хибридизират 

първите две движения, в действителност ги преодоляват, както познавателно, 

така и властово. При тях залога е в изграждането на една завършена система за 

здравна сигурност с цел защита на нацията и предотвратяване на нейното 

възможно израждане чрез превенция на идеокинетичните фактори (туберколоза, 

венерически болести, алкохолизъм). На свой ред това ще доведе до социално 

реорганизиране на медицината: от този момент тя ще започне да функционира 

като публична хигиена, и следователно като инструмент за медикализиране на 

населението и технология за прочистване на социално тяло. За мен именно 

преодоляването на този епистемологичен праг, с други думи – пречупването на 
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изходната историческа тенденция бележи окончателното превръщане на 

медицината в биополитика; те вече са сляти почти до неразличимост, тъй като 

общата им политическа стратегия е постоянния контрол върху връзката, която 

са установили между научното овладяване на биологичните и на органичните 

процеси, т.е. на населението и на тялото. Медицината е публична хигиена, 

защото представлява знание-власт, обърнато едновременно към тялото и към 

населението, към функциите на организма и към биологичните процеси; 

накратко то притежава както дисциплинарни, така и регулиращи следствия. 

Единствено по този начин става разбираема парадигмалната прикованост на 

социалните хигиенисти към постоянното търсене на патологичните отклонения 

на тялото – индивидуално и колективно – от правилното му функционално 

развитие. Следователно именно заразните болести ще бъдат в самия център на 

здравеопазните политики, защото те могат да доведат не само до всякакви 

биологични отклонения, но до цялостно израждане на нацията. Така става 

разбираема и двойствеността на тяхната нормативна програма: дисциплинарна, 

тъй като е с фокус върху проблемите на детството и правилната грижа за детето 

чрез дефиниране на ролята на майката; и биополитическа, тъй като е с акцент 

върху възможните опасности, които крие градския начин на живот и които 

възникват за населението на модерния град. Оттук и крайната необходимост от 

пропаганда на медицински знания в социалното тяло: хигиенното възпитание и 

здравната просвета на цялото население са единствено възможното решение, а 

българското здравеопазване трябва напълно да се покрива с профилактиката на 

„рисковите групи”: работниците, бездомниците, бедните, проститутки, заразно 

и душевно болните, децата, учениците, но преди всичко – майките. 

Във втората част на дисертационния труд – „Конструирането на тялото 

на работника” – фокусът на изследването пада върху дискурсивното изграждане 

с помощта на понятия като хигиена, здраве и болест на една конкретна фигура. 

Работническият въпрос е детайлно анализиран като динамична величина, която 

преминава през определени фази на развитие: в началото на ХХ век проблема е 

поставен за първи път и е прието социално законодателство, което обаче е 

частично, без необходимата нормативна плътност, концентрирано преди всичко 

върху контрола на женския и детския труд; периодът от Първата световна война 

до края на 30-те на ХХ век бележи създаването на цялостно законодателство, 

което напълно обхваща и подчинява фигурата на работника. Успоредно с него 
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се формират и научните дискурси върху работничеството. Ключовият въпрос е 

следния: кои социални политики превръщат първоначалното „тяло на свободата 

на пълноврастния наемник” в прицелна точка на властова намеса и в ключов 

обект на медицинското знание. Следователно, каква е особената генеалогия на 

фигурата на работника в българския капитализъм: от „несъществуващ, 

имагинерен се обект” и дефинирането на не-работника (чрез „отклоняващите се 

като нехигиенични форми на труд” на жените и децата) в първото социално 

законодателство през обвързването му с проблема за бедността и постепенното 

изграждане на работнически политики за нейното „повдигане” до създаването 

на индустриален, и следователно професионален работник; един беден, който 

вече трайно е привързан към труда. В този новоизобретен обект се прицелват и 

дискурсът на общественото здраве, и институционалните практики, и системите 

за социална сигурност: целта е превенция, както на потенциалното израждане на 

нацията, така и на реалната революционна заплаха. Като съвкупен резултат, 

биополитическият захват (чрез цялостна регулация на условията на труд с цел 

предпазването на работната способност) върху тази социална категория, е 

установен: поредицата дискурсивни обективации са превърнали работника в 

субект двояко, като подчинен на други, чрез зависимост и контрол, и като 

привързан към своята личност, чрез приписаната му идентичност. 

В третата част на дисертациония труд – „Социалното конструиране на 

тялото на бездомника” – аналитичният фокус е променен. Тук централният 

въпрос е: кои са онези социални (най-вече жилищни и хигиенни) политики от 

междувоенния период, които се опитват и в крайна сметка успяват да изградят 

една система от постоянни регулации около тялото на бездомника; ако мога 

така да се изразя, успяват трайно да го „заземят” във изкуствено създаващата се 

среда на град София. Най-общият контекст, в който се полага този проблем са 

феномените и ефектите на бедността, като ядро на потенциални опасности за 

обществения ред и националната сигурност; като генератор на необуздани 

страхове от израждане на нацията или революция на „подтиснатите”. Оттук и 

прицелната точка (т.е. биополитическата мишена) на жилищните политики: 

естествено роденият „бездомнически въпрос” трябва и може да бъде разрешен 

като бъде намалена бедността чрез предоставянето на частна собственост на 

бедните градски обитатели, които няма къде да живеят. Очакваният резултат е 

двойствен: от една страна, исторически край на „номадството” чрез създаване 
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на трайна уседналост на бездомните, а от друга – закономерно им вписване в 

социалната топография на град София. Но историята отново проявява своята 

ирония: противоречивите политики и взаимното „бламиране” между държавата 

и общината имат за съвкупен и краен ефект факта, че „вместо категорията на 

бездомничеството да доведе до преход в състоянието на бездомност, напротив – 

категорията бездомник става стабилна”, с. 13. На свой ред хигиенните политики 

също се заемат с разрешаването на жилищната криза, защото бездомническият 

въпрос е „пронизан от безпокойствата за израждането на столичното 

население”. Сгъстяването на човешките тела, лошите санитарни условия и 

контактният характер на болестта, накратко нехигиеничността на 

пространствата на пренаселеността, са основните дискурсивни елементи в 

критиката, разгърнала се през 20-те години. Но през 30-те години хигиенната 

власт вече е пренасочила своя поглед и поле на намеса: държавното 

„разрешаване” на бездомническия въпрос довежда до благоустройствена криза с 

цяла поредица от социални ефекти. По този начин дискурсивният фокус бива 

центриран върху хигиената на физическата среда; следователно върху всичко 

онова, което обгражда, заплашва или подкрепя тялото. Така се оказва, че 

бездомническите къщи представляват „гнезда на туберколоза”, „развъдници на 

болестотворни агенти”, където условията на живот са фундаментално 

несъвместими с изискванията на общественото здраве. „Градското тяло започва 

да се представя като „почва” за болестта именно поради лошите санитарни 

условия – то е туберколозно, слабо и бледно”, 14. Но най-важният резултат е: в 

този социален контекст не може да не изкристализира „болнавата” фигура на 

детето и връзката между рисковете на детството и израждането на населението 

да не стане основополагаща. В медицинската форма на научна рационалност се 

е родил неподозиран досега въпрос: израждат ли се бездомническите деца? За 

мен това означава, че биополитиката е успяла да конструира един непрекъсваем 

континуум, който започва от тялото на детето преминава през тялото на 

гражданина и завършва с тялото на нацията; и върху който тя вече упражнява 

своята власт и произвежда своето знание. Или казано с думите на Веродика 

Димитрова: „детето е точка на пресичане между тялото на гражданина и тялото 

на нацията”. На свой ред детското тяло бива постъпателно инвидуализирано от 

и пред възпитателния поглед на жената-майка. 
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Четвъртата част на дисертационния труд – „Социалното контруиране на 

тялото на жената” – логически завършва изследователската композиция. 

Изходната предпоставка: детето вече е категориално отделено и задачата е как 

то да бъде обхванато и подчинено дискурсивно от страна на медицинската 

пропаганда. Това обаче е невъзможно да се случи чрез директна властова и 

знаниева намеса, а единствено чрез посредническата роля на жената-майка: тя 

носи „лична” отговорност пред българската нация чрез една вменявана й 

рационална грижа за бъдещите граждани. Поради тази причина хигиенното 

просвещение в женския печат през 20-те и 30-те години на ХХ век насочва 

своето внимание към бъдещите и младите майки. Биополитическата стратегия е: 

производството на „добре информиран гражданин”, който адекватно и детайлно 

да възпроизвежда познавателните форми на медицинската рационалност на 

всекидневно равнище; и следователно това е властови опит за цялостна 

квалификация на рутинните действия на жените в дома, бита и семейството, по 

отношение на детето, съпруга и на самата себе си. Биополитическата тактика е: 

поредица от медицински конструкции за правилна грижа за тялото конструира 

единен дискурсивен ансамбъл, в който образите на чистотата, здравето и 

болестта последователно се наслагват върху, и започват да изчерпват образа на 

добрата домакиня и майка. В крайна сметка образът на „добрата домакиня” е 

изграден; в него неразделно и безвъпросно съ-съществуват редовност, чистота, 

здраве и красота. Колкото до болестта – тя не просто е временна неприятност, 

прекъсване на здравето или отклонение в тялото, а тотално излизане от 

предписаната роля; социален механизъм за изключване или самоизключване, за 

цялостно нарушение на условията за възможност на всекидневния ред. На 

биополитическия хоризонт се е появила нова важна задача – добрата домакиня, 

майка и съпруга е ключов участник в хигиенната оздравителна превенция на 

заболеваемостта със стратегическата цел намаляване на детската смъртност.   

Заключението на дисертационния труд представлява системно цяло, 

което истинно възпроизвежда вътрешната логика и аналитичното движение на 

това социологическо изследване: ключови предпоставки, понятиен апарат, 

методологически подход, аналитични техники, емпирични данни, социални 

контексти, исторически тенденции, познавателни отношения, институционални 

съпротиви, централни проблеми, акценти и връзки между частите, междинни 
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резултати и окончателни изводи за биополитическата, в частност медицинска, 

(институционално-дискурсивна) конституция на тялото на гражданина. 

Ще поставя два въпроса, които възникват и пред мен. Първо, какво е 

методологическото предимство да разграничаваме, отделяме и изследваме като 

паралелни редове на власт-знание медицината и биополитиките? Защото от 

историческия момент, от който насам медицината започва да функционира като 

публична хигиена, санитарна профилактика и обществено здраве тя вече е 

биополитическа технология за медикализиране на населението и за филтриране 

на неговите патологични субекти. Второ, какъв е теоретиченият аргумент да 

противопоставяме, а след това да наслагваме едни върху други, дискурси и 

институции, респективно да прилагаме две различни емпирични техники: 

дискурс анализ и институционален анализ. Защото институционалните 

дискурси имат централна роля, и това според мен е последователно доказано в 

самия дисертационен труд, в дискурсивното и в институционалното обхващане 

на нарастващата хетерогенност на градските обитатели на София.   

Накрая трябва изрично да подчертая, че Вероника Димитрова коректно и 

прецизно се позовава на научната литература, която е релевантна на въпросите 

от изследваната проблемна област. Текстът на дисертационният труд, както и 

подборът и обработката на документите, подложени на анализ, са нейно лично 

дело. Авторефератът и приносите пълно и точно отразяват съдържанието и 

постиженията на дисертационния труд. Публикациите по темата са четири, от 

които три на български и една на испански език. 

В заключение, според мен след днес всеки социолог, който провежда 

своите изследвания в три полета (социология на града, социална история и 

социология на регулациите) трябва да познава дисертационния труд на 

Вероника Димитрова: „Към социалното конструиране на тялото на гражданина: 

здравето, болестта и хигиената през междувоенния период в София”.  

С дълбоко вътрешно убеждение ще гласувам „ЗА” присъждането на 

Вероника Василева Димитрова на образователно-научната степен „Доктор” в 

професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за 

културата”. 

 

26 юни 2014 г. 

София                                                                                  Доц. д-р Мартин Канушев  


