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Рецензия 

За дисертационен труд на тема:  

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

хигиената през междувоенния период в София“  

на Вероника Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 

Социология,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

От проф. дсн Майя Грекова, Катедра Социология, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, член на научното жури 

 

Дисертационният труд на Вероника Димитрова е в обем от 417 нестандартни 

страници. Той е съставен от увод, 4 части, във всяка от които тематично са 

обособени съответен брой глави, заключение, библиография (съдържаща 377 

публикации на български и английски език); към дисертационния труд има 45 

приложения, включващи снимки, карти, статистически данни. По повод на 

значителния обем, който категорично надхвърля очакванията, бих отбелязала, че 

той е донякъде оправдан от характера на дисертацията като историко-

социологическо изследване, неизбежно обработващо огромен масив от различни 

документални източници. 

Логиката на анализа, проведен в дисертационния труд, аз бих синтетично 

резюмирала по следния начин: От интереса на автора към ставането на гражданина 

в процес на изграждане на градско пространство и гражданство; към фокусиране 

върху един от съществените елементи / аспекти на конструирането на обитателя на 

градско пространство като гражданин – медицинското знание и държавно 

организираното здравеопазване в България през междувоенния период; до 

вглеждане в механизмите на обработване на обекта – обитателя на нестабилното 

градско пространство на София, конкретизиран във и ограничен до фигурите на 

работника, бездомника и жената – от специфично сплитащите се дискурсивни и 

политически действия на медицината и на хигиената, в опита им, от една страна, да 

утвърдят себе си като такива и като ключови актьори в управлението на града, а от 

друга – да стабилизират гражданското тяло като национално отговорно и градския 

жител като гражданин.  

В увода на дисертационния труд тази логика на цялото е добре очертана чрез серия 

от въпроси, които в своята последователна конкретизация маркират рамката на 

дисертационното изследване. Без изрично да заявява какви са предметът и обектът 

на изследването, Вероника Димитрова фактически ги извежда и аргументира чрез 

тази серия от конкретизиращи въпроси и заедно с това въвежда и времевите и 
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пространствени ограничения на валидността на проведения анализ. Тръгвайки от 

интереса си към ставането на гражданина в български контекст и отчитайки 

многоизмерността на проблематиката, непосилна за детайлно оглеждане в едно 

единствено самостоятелно изследователско усилие, тя въвежда първата 

конкретизация: участието на медицинското знание и на институциите на 

здравеопазването в конституирането на гражданина като отговорен за своето тяло 

индивид и на гражданското тяло като отговорно за благосъстоянието на нацията. 

Следва аргументация на избора: нестабилното състояние на българското общество и 

държава след Първата световна война, ефектите на урбанизацията и в този контекст 

страховете от „израждане“ на нацията и революционизирането на нарастващата 

като брой и влошаваща се като съществуване градска беднота. След което се 

конкретизира обектът – град София, и предметът: как специфичното раздвояване на 

медицинското знание в дискурсите на лечителството и на хигиенизаторството, 

техните сплитания и противоборства и проблемни институционализации, 

произвеждащи характерни за социалната реалност на София и за историческия 

период биополитически намеси, конструират специфични социални групи / фигури 

на своята интервенция в опита си да се справят със заплахите за нацията и да 

конституират здраво и отговорно за своето здраве гражданско тяло. 

Преминавайки към Първа част на дисертацията, смятам за необходимо да направя 

едно пояснение: текстът на дисертацията, който Вероника представи за вътрешна 

защита в Катедра Социология, съдържаше „Първа част: Към  медицинското 

конструиране на тялото на гражданина до Първата световна война“ и „Втора 

част: Към медицинското конструиране на тялото на гражданина през 

междувоенния период“ със значително по-голям общ обем от настоящата Първа 

част. Те представляваха, според мен, почти завършено самостоятелно 

дисертационно изследване, което би могло да се озаглави, например, „Социална 

история на медицината в България: тенденции и противоборства в процеса на 

конституиране на научно знание, лечителски институции и хигиенизаторски 

политики“. Тези две части не просто дебалансираха цялото с обема си, но и 

отслабваха фокуса на дисертационния труд. В настоящата Първа част Вероника 

Димитрова представя релевантните на темата моменти и проблеми от социалната 

история на медицината в България от началото на ХХ век до края на 30-те години в 

контекста на световни тенденции и открития. Разширяването на времевите граници 

на изследването до началото на ХХ в. е добре аргументирано, а полагането на 

формиращите се в български условия „движения“ в медицината и здравеопазването 

и техните противоборства в контекста на световните тенденции в медицината, от 

една страна, и в контекста на политически процеси и сблъсъци в България, от друга 

страна, дава възможност се разбере как се формират тъкмо такива специфични 

форми на биополитически намеси през междувоенния период и защо те са 
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прицелени тъкмо в тялото и всекидневните практики на работника, бездомника и 

жената.  

Преди да премина към следващите три части, фокусирани тъкмо върху 

медицинското съ-участие в конструирането на телата на работника, бездомника и 

жената, ще направя едно отклонение. Почти до момента на изписване на 

настоящата рецензия имах усещане за недостатъчност на аргументацията на избора 

точно на тези три фигури / социални групи в процес на конструиране в софийското 

градско пространство. Непрекъснато пред мен изникваше въпросът защо не (и) 

чиновникът? От гледна точка на обекта – София-столица на национална държава, 

която е в процес на конструиране на „гражданското тяло“, аз бих допуснала като 

най-значима фигура тази на чиновника. И аргументите ми биха били: в София са 

концентрирани всички национални институции; чиновниците са идващи от различни 

части на държавата; в голямата си част те попадат в градско и институционално 

пространство (макар и недостатъчно структурирано) неподготвени за съответните 

практики, правила, действия и взаимодействия; а тъкмо те се предполага да са 

агентите, провеждащи разнопосочните политики по превръщането на градския 

обитател в национално отговорен гражданин. Т.е. през фигурата на чиновника би 

могло да се проследи как натоварените с очакването да провеждат политиките за 

конструиране на гражданското тяло / на градския обитател като гражданин са 

заедно с това обект на същите тези политики (като обитатели на градското 

пространство) и на специфични политики по конструирането им като чиновници, но 

и техен субект. Едва в последния момент, при последното вглеждане в отделни 

части от дисертацията си дадох сметка, че съм се подвела, от една страна, от изрази 

като „аз избрах да работя върху работника“ (с. 11), а от друга страна – от 

споменаване на чиновника наред с работника и бездомника (напр. на с. 8) и 

отбелязване, че „постоянното градско население през този период е предимно 

чиновническо“ (с. 193). Всъщност няма „избор“ на тези три фигури / социални групи; 

проведеният анализ на медицинските дискурси, както и на законодателството в 

областта на здравеопазването от междувоенния период (и от преди него) 

предопределят изследването да продължи с тях, доколкото те са научно и 

политически отграничени като ключови обекти на медицинско-хигиенизаторско 

въздействие. Освен това, чиновникът „невидимо“ присъства като обект на подобно 

въздействие – невидимо, тъй като хигиенизаторските въздействия върху неговото 

тяло са опосредени от жената-домакиня, която овладява / трябва да овладее 

съответни знание и практики, за да е в състояние да осигури бъдещото здраво тяло 

на нацията (чрез грижата за детето), но и настоящото съществуване на гражданското 

тяло (чрез грижата за дома, съобразена с  хигиенните предписания).     

Във Втора част изследователският поглед е насочен към фигурата на работника, но и 

към историята на конструирането му като социална категория. Тъкмо тук ще 
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подчертая едно безспорно качество на Вероника Димитрова като изследовател (то 

се проявява и в други части на дисертацията, но тук произвежда изключително 

важен резултат): вниманието към процесите, към ставането на изглеждащи 

безвъпросно съществуващи социални реалности. В тази част тя би могла да остане в 

рамките на заявения период, да се фокусира върху работническото законодателство 

от този период и да изведе медико-хигиенистките проекции в него. При което обаче 

извън вниманието би останала спецификата на българския случай. Вероника обаче 

отново отваря времевите граници на изследването си, и постига споменатия по-горе 

важен резултат, който според мен е безспорен приносен момент на дисертационния 

труд: работническото законодателство в България възниква без да е налична 

социалната позиция работник; нещо повече – тя не е и дефинирана като такава; 

„работник“ е това, което остава, след като от „работенето“ се изключат жените и 

децата; а какво и как работи работникът остава неясно. В този смисъл „работник“ в 

предвоенното законодателство е празна категория, чиито граници са произведени 

отвън – чрез това, което не може / не трябва да попадне в нея. И Вероника много 

добре разкрива социалните условия, направили възможно подобно възникване на 

фигурата на работника: от една страна, медико-политическата визия за грижа за 

здрава нация и страхът от „израждането“ й, пораждат необходимостта от 

изключването на жените и децата от „категорията“ работник; от друга страна, 

страхът от революционизирането на „работниците“, макар и неясно как дефинирани 

и доколко съществуващи, налага да има (някакво) работническо законодателство. 

Очертани са и следствията от този процес: стабилизиране на социалните категории 

на жените и децата – в предвоенния период; фокусиране на вниманието върху 

работоспособността / работната сила – в законодателството от междувоенния 

период. 

В Трета част във фокуса е „бездомникът“ – една изключително странна категория, 

изцяло произведена от политико-административните и преплитащи се с тях 

хигиенизаторски дискурси и почти изцяло локализирана в софийското градско 

пространство. Но странността й не е единствено в процеса на конструирането й, а 

също и в съдържанието й: „бездомникът“ има дом, но домът му е неприемлива от 

гледна точка на благоустрояването на града конструкция, а собствеността му върху 

дома е подвъпросна от гледна точка на противоречащите си държавни и общински 

разпоредби. Фигурата на бездомника частично включва работника, жената и детето, 

при което се оказва обект на многопосочни медико-хигиенизаторски политики. 

Открояването на спецификата на тази социална категория и на нейното 

конституиране в междувоенния период е приносен момент на дисертационния 

труд. 

Четвърта част на дисертацията е посветена на социалното конструиране на тялото 

на жената. Тук ще си позволя още едно отклонение. Вероника защити бакалавърска 
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дипломна работа по социология на тема „Образите на здравето, болестта и 

хигиената в женските списания Икономия и домакинство и Модерна домакиня в 

периода1927-1934 година” през 2008 г. и магистърска теза по социология на тема 

„Жената, здравето, болестта и хигиената в София: към социалното конструиране на 

тялото на гражданина (сравнителен анализ на женските списания Икономия и 

домакинство, Модерна домакиня и Жената днес през периодите 1927-1934 г. и 

1949-1956 г.)” през 2010 година. Дори само погледът върху заглавията дава 

достатъчно ясна представа за поддържания във времето изследователски интерес и 

за разширяващото се поле на неговата реализация. Тъй като аз съм била рецензент 

и на двете работи, мога категорично да твърдя, че Вероника използва ефективно 

анализа и постигнатите резултати в тях, вплитайки ги в подчинена на темата на 

дисертационния труд аналитична рамка – жената-майка-домакиня като ключова 

фигура за провеждане на медико-хигиенизаторските политики, насочени към 

конструиране и възпроизвеждане на градския обитател като гражданин в 

междувоенния период. 

Става ясно от казаното дотук, че високо оценявам дисертационния труд на Вероника 

Димитрова, както и че в него се съдържат необходимите за присъждането на 

образователната и научна степен „доктор“ научни приноси. Високата оценка обаче 

не ми дава право да подмина някои моменти от текста и анализа, които смятам за 

недостатъчно изчистени или аргументирани, както и да поставя някои въпроси. 

На първо място едно съмнение, породено от липсата на обичайната за 

дисертационен труд теоретична част. Казвам съмнение, защото в рецензиите на 

бакалавърската дипломна работа и на магистърската теза подчертавах сходна липса 

като достойнство, доколкото разглеждах адекватно подбрани теоретични възгледи 

като вплетени в собствена теоретична рамка, в която Вероника коректно 

разполагаше своя изследователски предмет. Но изследователският предмет тук е 

изключително сложен, дисертационното изследване е значително по-обемно и 

многопластово, поради което съм склонна да мисля, че представянето му във 

формата на дисертация би спечелило от начално и целенасочено очертаване на 

теоретичната му рамка. Освен всичко друго, биха били избегнати подхвърлени 

препратки от типа: „Още тук се вижда, че работата ми се позовава на Фуко“ (с. 5), 

„… но както знаем от Фуко“ (с. 6), едно по-дълго и по-неясно препращане към Фуко 

на с. 18-19 (а и позовавания на текстове на Мишел Фуко без посочване на страница, 

напр. на с. 129, 210, 325, 352, 364, сякаш е ясна рамката на тяхната употреба; сходно 

е и препращането и позоваването на текстове на Бруно Латур; макар че липсата на 

страници при позоваване е и различен проблем).  

В тази връзка, но и самостоятелно, стои въпросът за пределно общо формулираната 

хипотеза: „Основната ми хипотеза е, че науката и нейните форми ще насочват 
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биополитиките – към какви обекти ще се прицелват и през какво ще се опитват 

да регулират съвкупните процеси на населението“ (с. 20). Бих очаквала при 

защитата основната хипотеза да се прецизира и аргументира.  

И отново в тази връзка, но и самостоятелно, на каква интерпретация скрито е 

подложен конструираният от Алфред Шютц идеален тип на „добре информирания 

гражданин“ (наред с идеалните типове на „експерта“ и „човека от улицата“), за да се 

мисли като „произведен“ чрез „пропагандни материали“ посредник между 

„експерта“ и „човека от улицата“? и поради това / в такъв контекст да се разглежда 

жената като „въплъщение“ на типа? (с. 130, 311, 365, 371).  

Последен въпрос, който вероятно не би възникнал, ако в автореферата като трети 

принос на дисертационния труд не беше посочен „Изработено е понятие, което 

позволява да се покаже как работят определени структурни процеси, въпреки 

очевидния разнобой между дискурсите и институционалните рамки и практики. 

И това е понятието за заемка, което въвежда методи…“. Какво е съдържанието 

на изработеното понятие „заемка“? Как то се съотнася с понятието „заемка“ на 

Ападурай, към когото е препратено на с. 138 и с. 354? Каква е неговата специфика по 

отношение на употребяваното в сходни анализи понятие „пренос“?  

И една техническа бележка: при избрания в дисертацията начин на цитиране и 

позоваване – в текста се изписват име на автора, година, страници, очакването е, че 

в Библиография са включени единствено цитираните произведения с тяхното пълно 

библиографско описание.    

Авторефератът коректно представя съдържанието на дисертационния труд. 

Изведените в неговия край Приноси открояват постиженията на дисертационното 

изследване. Списъкът на Публикации по темата на дисертационния труд съдържа 

четири статия, една от които е под печат, а друга – на испански език.  

 

Заключение  

Като имам предвид качеството на дисертационния труд и посочените по-горе 

негови научни приноси, убедено ще гласувам „за“ присъждане на научната и 

образователна степен „доктор“ по социология на Вероника Симеонова 

Димитрова. 

         

Подпис: 

 

София, 30.06.2014 г. 
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