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NURIE MURATOVA 

Georgeta Nazarska 

 

 

Резюме: Текстът представя научната монография на Нурие Муратова „Жени 

отвъд архива. Невидимите истории на жените в България“, издадена от 

Университетското издателство „Неофит Рилски“ в Благоевград. Книгата 

изследва мястото в българските и световните архиви на две маргинализирани 

социални групи – жени и жени с малцинствен статут. Установява се, че 

тяхната видимост и невидимост, достъпност и скритост, значимост и 

подценяване зависят от определени архивни политики, социални условия, 

социални стереотипи и предразсъдъци. 

Ключови думи: архив, история, женски архив, памет 

 

Abstract: The text reviews the scientific monograph of Nurie Muratova ‚Women 

beyond the Archive. Invisible Histories of Women in Bulgaria‘, published by 

University Press ‚Neofit Rilsky‘ in Blagoevgrad. The book explores the place in 

the Bulgarian and world archives of two marginalized social groups – women and 

women with minority status. It is established that their visibility and invisibility, 

accessibility and secrecy, significance and underestimation depend on certain 

archival policies, social conditions, social stereotypes and prejudices. 
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Азбучна истина е, че без документи „занаятът на историка“ (М. Блок) 

е невъзможен, а написаното не би било нито достоверна реконструкция 

на миналото, нито би могло да отговори на професионалните правила и 

да покрие собствените му морални стандарти. През първата половина на 

ХХ в. Мери Биърд пренася този принцип за “правене на история“ към 

историята на жените и извършва пионерска дейност за създаването на 

първите женски архиви. Неслучайно Нурие Муратова няколко пъти се 
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позовава на нейния постулат „Без документи няма история“, защото 

именно архивите за и на жени са поставени във фокуса на монографията 

ѝ „Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в България“.  

Работата на доц. Муратова е посветена на 

проблема за присъствието на жените 

като социална група в книжовно-

документалното наследство, 

съхранявано в българските архивни 

институции и замислена като 

мултидисциплинарно проучване. Тя 

съвместява научните полета на 

архивната теория, историческата наука и 

историографията, социалната история, 

историята на жените, историята на 

малцинствените/маргиналните групи, 

устната история, изследванията на паметта, постколониалните и 

джендър изследванията. Авторката прилага базисни методи на 

изброените научни дисциплини и направления, за да проучи мястото на 

жените и жените с малцинствен статус като маргинализирани социални 

групи в архивите – класически и некласически, публични и частни, 

достъпни и тайни, устни и визуални. Чрез интерсекционален подход тя 

анализира и установява тяхната видимост и невидимост, достъпност и 

скритост, значимост и подценяване, присъствия и отсъствия, зависими 

от определени архивни политики, обусловени от обществените условия, 

рамкирани от трайни (отрицателни) стереотипи и (включително научни) 

предразсъдъци, динамично развиващи се във времето.      

Първата глава „Кой ще потъне в забрава?“ представя детайлно 

теоретичната рамка на изследването и акцентира на значението на 

интердисциплинарния подход и на диверсификацията на 
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изследователските методи и технологии за проучване на набелязаната 

тематика.  

Във Втората глава „Архиви на жени“ авторката прави задълбочен 

историко-типологичен обзор на създаването и съществуването на 

специализирани архиви на жени в Америка, Европа и на Балканите, 

коментира тяхното (все още) отсъствие у нас, представя „добри 

практики“ за функциониране на некласически (по идентичности и 

дигитални) архиви. 

Третата глава „Жените в българските държавни архиви“ е 

приносна към българската архивна теория, тъй като на основата на 

собствено емпирично проучване Нурие Муратова очертава 

количествените параметри на т.нар. женски архивни фондове в мрежата 

на държавните и някои от ведомствените архиви, анализира 

практическите измерения на тяхната недостатъчност, дисперсираност, 

механичното им включване в състава на родови фондове и чести липси, 

обобщава насоките и резултатите от провеждането на разнообразни 

архивни политики, рефлектиращи върху процеса на научно издирване и 

изследване.  

Последната глава „Скритите женски истории – архивни случаи“ 

представлява сполучливо и творческо прилагане на метода „изследване 

на случай“ с цел да се провери дали, как, доколко и защо традиционните 

и некласическите архиви (не) могат да служат за източник за социалната 

история, историята на жените и историята на малцинствените общности. 

Наредени един до друг, историографските разкази за 

„разфереджаването“ на мюсюлманките през 60-70-те год. на ХХ в., за 

живота на лагеристките Райна Лапардова, Невяна Елмазова и Цветана 

Цачева, за прекъснатата научна кариера на Мевкюре Моллова и Хайрие 

Мемова и за творчеството на писателката Златка Чолакова само на пръв 

поглед изглеждат като „пъзел“. Всъщност те дават разнолика, плътна и 
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обществено представителна картина, от една страна, за съществуването 

и (цената на) оцеляването в комунистическата държава на двойно и 

тройно маргинализираните социални групи (жени, жени от 

малцинствата, жени учени, писателки, безпартийни жени, дисидентки, 

репресирани жени), а от друга – за почти стандартната съдба на тяхното 

архивно наследство: унищожено, изчезнало, конфискувано, откраднато, 

разпиляно, присвоявано, „скрито“, (все още) укривано, недостъпно, 

фалшифицирано, (лично) преформатирано и адаптирано според 

политическата нормативност. Авторката умело показва начините това да 

бъде компенсирано със средствата на устната история и теренното 

изследване, с привличането на лични (частни) архивни колекции, с 

политиките за отваряне на недостъпните/затворените архиви и за 

дигитализация на книжовно-документалното наследство.  

Книгата е снабдена и с изключително ценни приложения, 

визуализиращи топографията на институционални, лични и родови 

архивни фондове от и за жени в Националния архивен фонд. Те дават 

както нагледен пример за днешната недостатъчна социализация на тези 

фондове от отговорните публични институции, като Държавна агенция 

„Архиви“, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и др. 

ведомства, така и несъмнено биха могли да подтикнат професионалните 

архивисти за нови изследвания. 

Монографията на доц. д-р Нурие Муратова е ценен труд, поставен 

в интердисциплинарно поле, написан с основно познаване на 

изследваната материя и професионална вещина и пренасящ в 

българската наука водещи идеи на световната. Тя е новаторска от гледна 

точка на българската архивна теория, приносна е за историята на жените 

и за историята на близкото минало, и включително може да бъде 

използвана като учебно помагало при обучението на студенти в 

хуманитарни специалности и в обществените науки.  
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Новата книга на Нурие Муратова е шести том от забележителната 

поредица „Архиви на жени и малцинства“, съставяна и издавана 

целенасочено, последователно и с отстояване на високи критерии от 

редакционна колегия съмишленици. Без да има роден аналог, през 

годините в нея се публикуват автентични източници за миналото на 

потиснати социални групи, с което „техните собствени гласове“ се 

поставят в центъра на публичния дискурс. 
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