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THE HUMAN MEASURE AS AN ACADEMIC ETHOS 

Review of the collection of works dedicated to 65th anniversary 

of Petya Kabakchieva "Sociology as a civic commitment" 

Snezhana Popova 

 

 

Резюме: Юбилейният сборник „Социологията като граждански 

ангажимент“,   посветен на 65-ата годишнина на професор Петя 

Кабакчиева, София: Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“, 2022, съдържа статии и студии, написани от утвърдени 

български социолози и социални учени и техни по-млади последователи 

в науката. Съставители на сборника са Майя Грекова, Мила Минева, Леа 

Вайсова и Димитър Благоев.  

Ключови думи: Петя Кабакчиева, социология, власт, гражданско 

общество, идентичност, общност, ценности, образование, неравенства 

 

Summary: A collection of works ‘Sociology as a civic commitment’ dedicated 

to the 65th anniversary of Professor Petya Kabakchieva, Sofia, St. Kliment 

Ohridski University Press, 2022contains articles and studies written by 

established Bulgarian sociologists and social scientists and their younger 

followers. Compilers of the collection are Maya Grekova, Mila Mineva, Lea 

Vaysova and Dimitar Blagoev. 

Keywords: Petya Kabakchieva, sociology, power, civil society, identity, 

community, values, education, inequalities 

 

Премиерата на книгата на 11 май 2022 

г. сподели празника на светите братя 

Кирил и Методий в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. 

Желанието ми да напиша за този 

сборник бе спонтанно и фактически 

необмислено: при толкова и такива 

сериозни съставящи го текстове, много 
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от които представляват самостоятелни студии, а други – завършени 

части от бъдещи книги, приличната рецензия изглежда трудно 

постижима. Смалявайки жанра на „отзив“ оставам с надеждата, че е 

възможно да видя Петя Кабакчиева през творбите, които са й 

посветени. 

Няколко факта за книгата. Обемът й е 525 страници, художник 

на корицата е Антонина Георгиева, автори са 29 учени и 

изследователи1, преобладаващо академични фигури с национална и 

международна известност. Съставителите са организирали 

текстовете в шест раздела, кореспондиращи с изследователски 

полета на юбилярката, а също така и с тежнения в нейното 

многообразно научно занимание. Още с разгръщането на сборника 

читателят забелязва именно широтата на това занимание. В 

изобилието от посоки и сюжети се очертават и уплътнявания, които 

силно говорят за Петя и които ще се опитам да проследя в следващите 

редове. 

Петя Кабакчиева е това, което е, бидейки активна част от 

общност, така че написаното тук следва да се приема като отнасящо 

се в определена степен и до тази общност. Изходната ѝ структура е 

формална и е свързана с основаването на катедрата по социология в 

Софийския университет и с проф. Любен Николов, когото имам 

честта да помня и като свой преподавател. В началото винаги стоят 

учителите, а учители са не онези, които биват цитирани по 

целесъобразност, а онези, които се признават. Разкази на 

съоснователи на „първичното звено“ свидетелстват, че общностният 

живот в него започва веднага. Но общността, създадена в (и около, 

                                                           
1 По реда на статиите в сборника: Георги Фотев, Кольо Коев, Светла Колева, Елена Михайловска, Райчо 

Пожарлиев, Александър Кьосев, Николай Янев, Любомир Пожарлиев, Ружа Смилова, Иван Кръстев, 

Стефан Попов, Нели Огнянова, Милена Якимова, Леа Вайсова, Иванка Иванова, Боян Захариев, Радостина 

Антонова, Мария Стойчева, Петя Славова, Росалина Тодорова, Нина Денисова, Светла Маринова, Румяна 

Стоилова, Калоян Харалампиев, Пепка Бояджиева, Майя Грекова, Рада Смедовска-Тонева, Юлиана 

Методиева, Мила Минева. 
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покрай) катедрата по социология, не се ограничава до 

професионална; тя предоставя на членовете си възможности за 

участие в отношенията на признаване (Хонет, 2006), става общност, 

граничеща с ангажиращата взаимност на приятелството. В 

юбилейния сборник за Петя учителят проф. Георги Фотев акцентира 

основанието на обединението – науката социология, която 

непрестанно се развива; проф. Елена Михайловска избира да 

предложи за този колективен дар своя опус за приятеля от детинство. 

Катедрената среда култивира изследователска и преподавателска 

атмосфера на включване и на пълноценно участие на 

новопостъпващите колеги, докторантите, студентите. Няколко са 

статиите в книгата, в които се докладват научни резултати от 

изследователски проекти, ръководени или инспирирани от проф. 

Кабакчиева и реализирани от млади изследователи, които я наричат 

„вдъхновител“. Бих добавила, че самият юбилеен сборник 

„Социологията като граждански ангажимент“ отразява традицията на 

взаимно академично почитане, в която са вписани предходни книги 

и в която ще се вписват следващи. 

Петя Кабакчиева има собствен вход в българското 

социологическо изследователство с приоритизирането на 

гражданската тема – фокусирането върху гражданина и гражданското 

общество, взети във всеки отделен текст на юбилярката в конкретни 

и прецизирани смисли. Гражданското поведение става за Петя 

Кабакчиева съдба още от ранните й текстове; в „Гражданското 

общество срещу държавата“ тя го заявява: „[И]зследването на 

възможностите за съпротива срещу една безконтролна власт считам 

за свое гражданско и професионално призвание“ (Кабакчиева, 2001). 

Тази линия на теоретизиране и емпирично изучаване никога не бива 

изоставена. По нея обект на внимание стават както формите на 

гражданско участие, така и категориите, в които мислим човешките 

съпротиви срещу властта, взети и в исторически контекст, и в 
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съвременен смисъл (Кабакчиева, 2021). Може би най-цитираната от 

авторите в сборника изследователка е Хана Аренд; тя и „баналността 

на злото“ пряко отпращат към аналитични интерпретации, при които 

безучастието може да се окаже истинско зло (в обноски към роми, 

жени, малцинства), а участието е път към свободата и към ние-

общности, които я обезпечават. Подкрепата на гражданско участие 

без лична ангажираност Петя Кабакчиева нарича „фейсбук 

поведение“ (Кабакчиева, 2015: 414), имитативно участие. А когато 

става дума за научно творчество, тя се възхищава на онези, които 

отстояват демократичните ценности както в текстовете си, така и с 

действия – възхищава се на „живота-постъпка“, изречено в 

терминологията на Бахтин. 

Заниманието на Петя Кабакчиева с писане на учебници за 

гимназиалния курс на обучение представлява важна част от нейната 

биография и библиография. Подходящо изглежда тук да бъде 

споменато убеждението на Петя, че приобщаването към ценности „не 

може да върви по вертикални конструкции“. Самото обръщение към 

ученици и студенти изисква диалогична нагласа, която много автори 

в сборника изтъкват като отличителна черта на Петя Кабакчиева. 

Тази нагласа се проектира в ясните изследователски „питания“ в 

трудовете й – винаги отвъд клишетата и нищо-не-значещите-думи. 

Проектира се и в прилежното въвеждане на понятия и 

многообразните техни „преводи“ до разбираемост, до етап „мислене 

заедно“. Понякога преводите са особено нужни: правената от Петя 

историческа социология на социализма предполага в текста да бъдат 

въведени хората, които „не са го живели“. „Очовечаването“ на 

науката е важна черта от изследователския стил на проф. Кабакчиева.  

В много от текстовете в книгата тя е описана като чуден 

събеседник, за който може само да се мечтае – с изразен интерес към 

това, което се случва, към това как то се разбира, към това как то се 

опубличностява. Категорията „любопитство“ е колкото човешка, 
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толкова социологическа. Вероятно заради съчетанието, което Петя 

въплъщава, в сборника са ѝ посветени най-разнообразни текстове, 

които разчитат на внимание и прочит; сигурна съм, че ще ги получат. 

Има израз, който обобщава това – изразът „интелектуална щедрост“, 

употребен още в уводните думи на съставителите и пресичащ всички 

онези текстове, които реферират по-конкретно личността на Петя 

Кабакчиева. Само един цитат: „Никога нямаше да напиша този текст, 

ако не беше Петя; затова е за нея с благодарност за щедрото й 

любопитство, което превръща света в чудно място, успява да направи 

от всяко изследване приключение и да види във всяка хрумка 

потенциал“ (Мила Минева в: Социологията като граждански 

ангажимент, 2022: 499). 
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