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Становище 

на проф. д.ф.н. Венцеслав Георгиев Кулов 

за дисертацията на Емил Георгиев Йорданов „Политическото тяло на 

гражданина”. 

 

1. Общи бележки 

Дисертацията на Емил Георгиев Йорданов „Политическото тяло на гражданина”  

е разработена в обем от 257 страници включително списъка на цитираната литература.   

Трудът се състои от увод, седем глави и заключение. Условно неговото 

съдържание може да се раздели на две относително равнопоставени по обем и 

значимост за цялостната оценка на работата части: методологическа част (първите шест 

глави) и приложна част (глава VІІ – „Феномени на политическото тяло”). 

Методологическата част е аргументативна и разяснителна: нейната основна цел 

е да аргументира целесъобразността от прилагането на един нов подход при 

изследването на политиката и да разясни същността на този подход. В това отношение 

авторът залага много на една метафора, въведена от Ернст Канторовиц в неговата книга 

„Двете тела на краля”. По аналогия с Е. Канторовиц Е. Йорданов въвежда понятието за 

политическо тяло на гражданина, считайки, че този концепт би могъл да изиграе 

евристична роля при изследването на политиката. За какво по-точно става дума? 

Обичайният начин на изследване на политиката е обективистичен – от гледна 

точка на политическите отношения, дейности, институции и организации. Тук всичко 

се върти около държавата и различните проявления на нейната власт. Според Е. 

Йорданов обаче би било уместно този обективистичен подход да бъде допълнен с визия 

за политиката от гледната точка на човека в качеството му на политически субект. 

Идеята, ако правилно съм я разбрал, е човекът да се разглежда двуаспектно: като  

физическо лице и като политически субект. За да могат тези два аспекта на човека ясно 

да се разграничат и изследването да се концентрира върху втория, политическия,  

съвкупността от релационни и функционални свойства, които характеризират човека в 

качеството му на политически субект би могла да се „субстантивира”. Тази „фиктивна” 

субстанция би могла да се разглежда като второ, политическо тяло на гражданина, 

наред с битността му на физическо лице.  
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От методологическа гледна точка в субстантивирането на релационни и 

функционални свойства няма нищо стряскащо – по принцип то е обсъждано в нашата 

философска литература от Сава Петров в неговата „Методология на субстратния 

подход”. Подобно „удвояване” на субекта е налице в правото – едно предприятие е от 

една страна стопански субект, а от друга – юридическо лице – субект на права и 

задължения. Понятието „юридическо лице” е продукт на тъкмо такова субстантивиране 

на релационни свойства.  

Замисълът на Е. Йорданов изглежда е да осигури методологически такава гледна 

точка върху политическите феномени, която  винаги държи сметка за тяхната 

субективна природа – за факта, че те не са нещо независимо от политическите субекти. 

Би могло да се допусне, че този антропологичен подход към политиката улеснява 

разглеждането й като културен феномен наред с останалите културни феномени, 

каквито са митологията, религията и изкуството.    

В своята дисертация Е. Георгиев се опитва да убеди читателите, че лансираният 

от него подход към политическите феномени има „място под слънцето”. Той се 

позовава на множество капацитети в политическата философия от Аристотел до наши 

дни и остроумно вплита в изложението примери от изящната словесност, които 

илюстрират разбиранията му.  

Доколкото мога да преценя, тази първа, методологическа част на дисертацията, е 

издържана в духа на постмодерната философия. Авторът не анализира и не критикува 

открито едно многообразие от гледни точки, а разказва за тях, преследвайки по този 

начин едно общо внушение, което не е експлицитно аргументирано. Тази стилистика на 

намека и внушението неизменно се свързва с определена доза неяснота, която според 

стандартите на постмодерната философия е неизменен спътник на философстването. 

Когато човек си има работа с подобни текстове, никога не е сигурен дали даден пасаж, 

който му изглежда неясен, наистина е такъв по вина на автора или причината за 

неяснотата е в самия читател, доколкото не е успял да проникне в дълбочината на 

авторовия замисъл. Тази уговорка обяснява резервираното ми отношение към 

постмодерната стилистика и съжалението ми, че една толкова интересна 

методологическа идея, каквато е коментираната тук, е облечена в толкова неподходяща 

за целта философска дреха.   

Как може да се оцени методологическото новаторство на Е. Йорданов? 

Изхождайки от казаното по-горе за стилистиката, в която е издържана 
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методологическата част от дисертацията, не се наемам да дам категоричен отговор на 

този въпрос. Може би, като се има предвид мащабността на авторовия замисъл, 

въпросът е преждевременно поставен и неговият отговор е „Рано е да се каже”. По 

правило подобни методологически проекти се провалят: историята на философията е 

пълна с коперникански методологически преврати, които в крайна сметка се оказват 

много шум за нищо. Истината е, че е много трудно да се изобрети нещо ново в областта 

на методологията. Обаче авторовото начинание само по себе си буди симпатия и 

заслужава одобрение: какъв е смисълът да се занимаваш с философия, ако поне веднъж 

не се престрашиш да потърсиш свой собствен път към осмислянето на традиционните 

философски проблеми?  

Според мен оценката на дисертацията като цяло би трябвало да зависи основно 

от оценката на нейната втора, приложна част, защото в нея се апробира методологията, 

лансирана в първата част. Освен всичко друго тази втора част е написана не на 

философски, а на обикновен човешки език, и е много по-лесно да бъде анализирана и 

критикувана. Тук от значение са два въпроса: 

Α) Дали ефективността на възприетата методология подлежи на емпирична 

проверка? Казано с други думи, дали авторовият подход към осмислянето на 

политическите феномени ни помага да достигнем до някои нетривиални изводи, 

обсъждайки обичайните проблеми на политиката и правото?  

Β) Дали практическите предписания, които произтичат от приложението на 

авторовата методология, изглеждат приемливи?  

Според мен отговорът на първия въпрос е несъмнено положителен – 

предложената методология „работи”. Аргументите за тази оценка се съдържат в § 3, § 

4, § 5, § 6 и § 7 на глава VІІ.  

Що се отнася до втория въпрос, тук оценката не е еднозначна. Могат да бъдат 

посочени примери както за приемливи, така и за неприемливи практически изводи. 

Така изводите, които Е. Йорданов прави в § 4 на глава VІІ („Политико-правен статут на 

княза според Търновската конституция”) свидетелстват в полза на застъпваната от 

автора методологическа концепция. Обаче в VІІ ( 7.7.3.) е изложен един практически 

извод, който логически следва от авторовата концепция (че политическото тяло на 

гражданина е по дефиниция компетентно – с.226), и едновременно с това ми изглежда 

абсолютно неприемлив.  
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Неприемливият практически извод, което според мен свидетелства срещу 

възприетата методологическа доктрина, съдържа две идеи: за въвеждането на 

задължителното гласуване и за утвърждаване на жребия като средство за подбор в 

политиката (там, където това е уместно). Не съществуват философски аргументи, които 

могат да ме убедят, че е разумно или целесъобразно да накараш насила да участва в 

парламентарните избори един неграмотен човек, който не знае какво е това 

конституция и каква е разликата между президента на републиката и главния 

прокурор… Или, не дай Боже, да избереш с жребий същия този човек на някаква 

обществена длъжност, колкото и маловажна да е тя. 

2. Критични бележки   

В труда на Е. Йорданов аз откривам недостатъци от съдържателен и формален 

характер.  

2.1. Критики по съдържанието на работата 

Тези критики са два вида: от общ характер и по конкретни теми. 

2.1.1. Критика от общ характер 

Основната ми критика, адресирана към съдържанието на работата, засяга глава 

V „Политическият мит” и заключението на дисертацията.  

Струва ми се, че глава V, която засяга различни митологични теории и сама по 

себе си е твърде интересна, няма пряко отношение към основния замисъл на 

изследването. Тя изглежда „пришита” към дисертацията по причини, за които можем 

само да гадаем.  Що се отнася до заключението, то по съдържание не отговаря на 

своето предназначение.  

Едно заключение трябва да съдържа основните изводи, до които авторът е 

достигнал в изследването си. Недопустимо е в заключението да се въвежда една нова 

тема. В случая и двете изисквания са пренебрегнати: в заключението на своята 

дисертация авторът подхваща една нова тема – тази за смисъла на думата „култура”, и 

чак накрая се сеща, че по някакъв начин трябва да „закръгли” изследването си. В 

търсене на подходящо заключение той „ни в клин, ни в ръкав” лансира едно напълно 

ново за изследването разбиране:  

„Наличните термини, с които обозначаваме политическото качество на 

гражданина, са или само дескриптивни (например „роля”), или само нормативни 
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(например „човешки права” или „статус”). Докато политическото тяло … претендира 

да се отнася и до двата аспекта.” (с. 243)  

Няма съмнение, че сама по себе си тази идея е много интересна. Тя обаче 

поставя множество въпроси, които би трябвало да са надлежно разработени в самата 

дисертация, а там липсва и намек за нещо подобно. Ние оставаме с впечатлението, че 

чак в края на своето изследване авторът е достигнал до въпросната идея, която най-

неочаквано „преобръща” собствената му визия и с която е било невъзможно да се 

съобрази, защото това би означавало да напише дисертацията наново. 

2.1.2. Критики по конкретни теми 

1) На с. 151 авторът пише: „Съществуват няколко основания за твърдението, 

че политическото тяло е пространствена метафора”. Тук той сякаш не е съобразил, че 

„Тялото е пространствено” е чиста тавтология и основанието да третираме 

„политическо тяло” като пространствена метафора е тривиално.   

2) На с. 49 авторът пише, че определението, което Аристотел дава на 

„гражданин”, „е вярно само за част от реалния свят, но не и за целия свят и за всички 

възможни светове, т.е. определението е случайно истинно, а не необходимо истинно 

(по Лайбниц)”. Тук е налице една често срещана в нашата философска литература 

конфузия по въпроса за дефинициите.  

По принцип дефинициите на общите имена от семантичния тип, към който 

принадлежи общото име „гражданин”, не могат да бъдат верни в кореспондентен 

смисъл, освен ако не приемем, че става въпрос за лексикална дефиниция, която би 

могла да бъде вярна или невярна доколкото съответства или не на утвърдената езикова 

практика. Тук Е. Йорданов се е подвел от Аристотеловия есенциализъм и не си е дал 

сметка, че дефиницията на „гражданин” е стипулативна, т.е. въпрос на конвенция. 

Казано с други думи, няма такова нещо (нито на небето, нито на земята) като някаква 

(обективно съществуваща) същност на гражданина, която да бъде изобразена или 

„отлята” в някаква единствено вярна дефиниция на общото име „гражданин”. Що се 

отнася до това кога една дефиниция е вярна „по Лайбниц”, това с известни уговорки 

евентуално би могла да бъде само синонимната дефиниция, напр. „врат” означава 

„шия”. Колкото и да е спорен въпросът за дефинициите в логиката, относно 

синонимната дефиниция няма спор: тя със сигурност не играе познавателна роля.  
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3) Един пункт, по който изследването на Е. Йорданов търпи сериозна 

критика – това е неговото разбиране за общественото мнение. На това разбиране е 

посветен разделът 7.3.1. „Общественото мнение като политическо тяло на гражданите”.  

В разбирането си за общественото мнение Е. Йорданов изхожда от следната 

дефиниция:  

„Съвсем общо общественото мнение може да се определи като съвкупност от 

гледни точки по конфликтен проблем от страна на значима част от населението. Като 

политическа сила тази част се изразява или като обикновено (пасивно) мнозинство, или 

като активно защитаващо възгледите си малцинство”. (с.210) 

Това първоначално разяснение буди недоумение. Какво значи „значима част от 

населението”? Ако възгледите на „пасивното мнозинство” и „активното малцинство” 

по някой важен обществен въпрос се окажат несъвместими (което в България през 

последните години е нещо обичайно), то коя от тези две групи става изразител на 

общественото мнение? Пасивната, която е по-многобройна, или активната, която е по-

шумна и креслива?   

На с. 211 обаче работата става още по-заплетена. Тук  ние четем: 

„Всъщност за ключ към разбирането на феномена обществено мнение може да 

ни послужат две фундаментални състояния на човека - стремежът към общност 

(търсене на Общото във философията) и преклонение пред авторитета”. 

 По-нататък авторът цитира Великия инквизитор от „Братя Карамазови” и 

Робърт Низбет. Първият твърди, че хората изпитват потребност от обща вяра, а според 

втория тоталитаризмът е продукт на съчетанието на „всеобщия стремеж към общност с 

апарата на политическата власт, с който се характеризира централизираната държава 

през ХХ век”. Така се стига до следното заключение:  

„Стремежът към реална човешка общност е същността на общественото мнение 

и защото страстта към равенство е по-лесна за възприемане и много по-универсална от 

страстта към свобода”. (с. 212) 

Тук вече кашата е пълна. Схващането на  Е. Йорданов за общественото мнение е 

дълбоко неясно. Изключение прави един важен тезис, който е изразен достатъчно ясно, 

за да се определи като неверен. Става въпрос за разбирането, че общественото мнение е 

източник или фактор за легитимност. Това разбиране трябва да се оспори най–

категорично, защото насърчава правния нихилизъм и изглежда се споделя от мнозина.  

На с. 193 авторът казва буквално следното:  
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„Легитимността произтича не от официалните закони и актове, а от 

общественото мнение…” 

 Противно на автора аз твърдя най-категорично и без всякакви уговорки, че 

общественото мнение в съвременното общество не е и не може да бъде източник на 

легитимност. Част от основанията за това твърдение са посочени от самия автор в 

обсъжданата тук дисертация. Въпреки това ще си позволя да маркирам някои по-важни 

съображения в подкрепа на тезата си.  

Общественото мнение е една неясна категория, с която може много да се 

спекулира в зависимост от партийните пристрастия. 

Няма по-важни (прогресивни) и по-малко важни (регресивни) класи или 

социална групи. Ето защо когато гледищата в обществото по даден въпрос са 

разделени, както е в повечето случаи, ние няма на какво да се опрем, за да обявим едно 

от тези гледища като по-важно от останалите – че именно то изразява общественото 

мнение. Това разбиране за равнопоставеността на всички социални групи, което беше 

игнорирано при социализма, но днес едва ли би могло да бъде оспорвано, до голяма 

степен обезценява понятието за обществено мнение като инструмент на мисленето.  

Мненията на всички или почти всички хора в обществото рядко съвпадат. Но 

дори и тогава, когато подобно съвпадение е налице, общото мнение не би могло да 

бъде източник на легитимност, защото освен всичко друго то бързо се мени. Фактът, че 

към даден момент повечето хора не харесват правителството, не го делегитимира и не е 

основание за предсрочни избори: противното би означавало да се правят избори по 

няколко пъти в годината в зависимост от резултатите от социологическите 

изследвания. Идеята, че политическата стабилност е нещо желано, не се съгласува с 

разбирането, че легитимността е функция от общественото мнение.  

Думата „легитимност” по принцип е лишена от емотивно значение и означава 

чисто и просто законност, законосъобразност. Легитимно е това, което съществува на 

правни, т.е. формални основания. Има обаче една тенденция в съвременната българска 

политическа лексика на думата „легитимност” да се придава едно емотивно значение, 

като се асоциира със „справедливост”, „приемливост за повечето хора” и пр. В този 

смисъл (неправилно) се казва, че при промяна на настроенията в обществото или на 

разположението на силите в парламента дадено управление „губи легитимност”.  

Във връзка с понятието за легитимност авторът се позовава на Макс Вебер, 

който освен писаните закони сочи още два източника на вяра в легитимността: 
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традиционните вярвания и обичаи и харизматичната личност. Това изказване на М. 

Вебер заслужава тълкуване, което тук е неуместно. Както и да се тълкува обаче, то по 

никой начин не подкрепя тезата на Е. Йорданов, че в съвременното общество 

общественото мнение е източник на легитимност.  Изключено е едно деяние, което 

нарушава писаните закони, да придобие легитимност поради това, че се подкрепя от 

общественото мнение.  

4)    На с. 199 авторът твърди, че е трудно да се изясни доколко легитимни са 

антиеврейските мерки в нашето законодателство. Според мен обаче въпросът е 

елементарен. Репресирането на евреите в България е нелегитимно не защото у нас 

липсва политически и дори партиен антисемитизъм, както твърди авторът (с. 204), нито 

защото репресивните мерки срещу евреите нямат подкрепата на общественото мнение. 

Основанията за нелегитимност в случая са прости, защото са чисто формални: Законът 

за защита на нацията противоречи на Търновската конституция и по-точно на чл. 54 и 

57 от глава ХІІ „За гражданите на българското княжество”,  от които следва, че 

българските евреи са български поданици и в това си качество са равноправни на 

всички други поданици на княжество България. 

2.2. Критични бележки от формален характер. 

1) В текста на дисертацията се срещат някои досадни повторения на цели 

пасажи, например пасажът на с.25-26 се повтаря на с. 153; пасажът на с. 139 се повтаря 

на с. 153 и др. 

2) Авторът е проявил небрежност при цитирането и позоваването. Някои от 

работите, на които той се позовава, не са посочени в библиографията. Голяма част от 

позоваванията не съдържат указание за точната страница в съответното произведение. 

Налице е и цитиране без посочване на източника, напр. на с. 240, където е цитиран И. 

Кант. Нарушена е и азбучната подредба на източниците в библиографията. 

3. Обща оценка. 

Дисертационният труд на Емил Георгиев Йорданов се характеризира с 

несъмнени достойнства, измежду които са  

оригиналността на основната идея и на цялостния замисъл  

мащабен характер на изследването (широк проблемен обхват) 

впечатляващата осведоменост на автора по широк кръг въпроси, вкл. от областта 

на историята, правото, политическата философия, митологията, теологията и пр. 
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остроумна композиция и увлекателен стил на изложението. 

На фона на тези достойнства недостатъците на работата, отчасти откроени в 

посочените по-горе критични бележки, изглеждат пренебрежими. Ето защо считам, че 

предложеният от Емил Георгиев Йорданов дисертационен труд на тема 

„Политическото тяло на гражданина” заслужава висока оценка и на автора му с 

пълно основание може да се присъди научната степен „доктор по философия”. 

Добавка 

Към дисертацията е приложен и автореферат в обем от 28 страници, който е 

оформен според изискванията. Авторефератът коректно представя съдържанието на 

дисертацията, приносните й моменти и публикациите на автора по темата. 

18. 2. 2015 г. 

София                                             професор  д.ф.н. Венцеслав Кулов 


