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С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертацията на Момчил Емилов Христов - „Биополитическо конструиране на 

градското пространство. Изобретяване и усвояване на биополитически техники от 

индустриалния градски център до социалистическия хабитат” 

за присъждане на научната и образователна степен „Доктор” в професионално 

направление 3.1 „Социология и науки за културата” 

 

от доц. д-р Андрей Бунджулов 

 

 

 Представеният дисертационен труд значително надхвърля не само количествените, 

но и качествените стандарти и критерии за присъждане на научната и образователна 

степен „Доктор”. Значителният му обем някому може да се стори недостатък и би било 

така, ако не ставаше дума за мащабно и комплексно – мисля определението не е 

пресилено в случая – изследване, проведено търпеливо, стъпка по стъпка, в което 

кристализират ясни проблемно-тематични ядра и линии, аргументиращи основните тези 

на автора. В този смисъл обемът не е недостатък, а необходимост при осъществяването на 

трите етапа на този замисъл: 1.) разкриване на теоретическите и методологическите 

предпоставки, съдържащи се във Фукоянската аналитика на властта в двата нейни 

взаимосвързани основни полюса – дисциплинарната власт и биополитиката; 2.) 

историческият контекст на зараждането и формиране на биополитиките на градското 

пространство в следреволюционна Франция; 3.) конструирането на биополитически 

техники на конструиране на социалистическия хабитат (с. 117, 118). Тази логика на 

разгръщане на изследването е защитена убедително в хода на изложението, разгръщайки 

се последователно съответно чрез трите основни глави на дисертацията. 

На внимателния читател няма как да убегне прецизното, макар и пестеливо, 

очертаване на методологическата перспектива, границите и предметната област на 

изследването (I. 6. Обобщение е задачи на изследването). Те са свързани и се опират на 

изследвания и анализи на Мишел Фуко върху властта, които Момчил Христов не просто 

адаптира за свои цели, но творчески трансформира, показвайки категорично тяхната 

евристична приложимост към исторически специфичния контекст на социалистическото 

общество у нас през 50-те и 60-те години на миналия век. Според мен това е един от 

основните и оригинални приноси на автора на дисертационния труд. В този ред на мисли 

не ми достига, а може би не съм го забелязал достатъчно релефно откроено 

обосноваването на емпиричните ресурси на изследването. Написаното в началото на 

дисертацията но пози въпрос (с. 7) ми се струва недостатъчно. 

Заслужава внимание и аргументацията, с която Момчил Христов обосновава 

възможността за прилагане (трансфериране) на Фукоянската методология и понятиен 

инструментариум към социалистическите реалности, подчертавайки същевременно, че 

Фуко стои „категорично встрани от „тоталитарната” парадигма, която акцентира върху 

тоталния контрол от страна на държавата, идеологическото индоктриниране като основен 
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инструмент за упражняване на власт..., както и от „ревизионистката” парадигма, която 

набляга основно върху определени нива на социално съществуване, които остават 

резистентни към и следователно по същество незасегнати от властта на държавните 

институции...” (с. 113). „Всъщност – отбелязва Момчил Христов – вместо да предлага 

парадигма за виждане на социализма от сталинистки или друг тип, Фуко се опитва да 

пренесе формалните принципи, които предлага неговата аналитика на властта върху 

исторически ситуации, които притежават относителна специфика спрямо изследваните от 

него, но в същото време биха могли да се окажат и тясно свързани с тях” (с.  114). 

Тук възниква обаче следният въпрос, който по мое мнение изисква обсъждане и 

коментар: ако наистина е възможно и оправдано разпростирането на Фукоянски понятия 

към социалистическото общество - в случая говорим за понятия като „дисциплинарна 

власт”, „дисциплинарни институции”, „дисциплинарни техники”, „биополитика”, 

„биополитически техники” и пр. – дали и доколко става дума само за „адаптиране”, 

„трансфериране”, „трансформиране”, а не за необходимост от съществени развития, 

допълнения, които биха направили възможна тази разширена употреба? Такива 

съществени допълнения и развития според мен се налагат, тъй като самите 

социалистически реалности имат (съдържат) една несводима (до западната политическа 

рационалност) специфика. Въпросът, предизвикателството пред изследователя на тези 

реалности е да изяви емпирично и теоретично тази специфика, разбира се, без да я 

предполага. 

В края на дисертацията Момчил Христов поставя въпроса: „Можем да се попитаме 

има ли нещо специфично социалистическо(!) в биополитическите техники на хабитата, 

присъстващи в рамките на социалистически стратегии по оздравяване на средата на 

съществуване? На този въпрос - продължава авторът - не би следвало да има еднозначен 

отговор. Тъй като, от една страна, тези техники са проникнати от край до край от 

управленческа рационалност, която ги оформя и кара да функционират според 

определено, исторически кристализиращо схващане за „социалистическо” организиране 

на хигиенно издържано жилищно пространство. От друга страна обаче, едно историко-

социологическо изследване, което се съсредоточава върху множествената генеалогия (и 

съответно върху преобразуванията) на тези техники, непременно ще вижда техния 

произход в ситуации, където собствено социалистическите функции съвсем не доминират 

сред целите, съгласно които те трябва да оперират” (с. 409). Но съгласявайки се, че „така 

търсената специфика на биополитическите техники на хабитата трябва да бъде виждана 

по-скоро като ефект от непрестанно изместващо се преработване на властови фрагменти, 

от които те са съставени, от страна на актьорите, ангажирани в това преработване, а не 

толкова като тяхна иманентна черта”; съгласявайки се, че „тя (тази иманетна черта – А.Б.) 

е продукт на една дълга историческа работа по иманентизиране на определени свойства...., 

а не онтологически инвариант” (пак там), не  се ли оказва тя, тъкмо поради това, 

специфична характеристика, „специфично социалистическото в биополитическите 

техники на хабитата”? И ще подчертая отново: залогът на едно подобно изследване е 

тъкмо реконструирането на спецификите от тази „множествена генеалогия”. 

Иначе казано: можем ли да разберем „биополитически техники на коструиране на 

социалистическия хабитат”, без да вземем предвид специфичната „мутация”, настъпваща 

когато идеологическият дискурс и нормативност се срастват с дисциплинарните и 

биополитическите техники, произвеждайки съвършено нова реалност като 



P a g e  | 3 

 

„социалистическото общежитие”, „комуналната квартира”, многоетажните панелни 

блокове в многохилядни жилищни комплекси?  Когато казвам „радикално нова”, това не 

означава, че тя няма своите архетипи в онези „сполучливо разиграни утопии”, „блоково 

разиграни ансамбли от разнотипни сегменти и техники, практически демонстриращи 

възможностите на колективното съществуване („колективния хабитат”), идващи от 

„средите на фуриеристи и социалисти през първата половина на ХIХ век” (с. 261). Но по-

късно, в тази радикална трансформация на социалистическия хабитат в съветска Русия 

през 20-те и през 30-те се развиват специфични мутации – едновременно на 

дисциплинарната и биополитическата власт – конструиращи съвършено нови, непознати 

форми на жизнена среда и на живот, които не се наблюдават никъде другаде. Не заради 

простото концентриране и оголване, разрушаващи интимната сфера, но и излагащи на 

риск тъкмо поддържането на комуналния бит и хигиена, което може да се наблюдава и в 

другите места на модерна индустриализация и урбанизация, а заради „обобществяването” 

в колективно тяло на отделните индивиди, подчинено на специфичната идеологическа 

властова рационалност и регулиране, на които са подчинени градоустройствените планове 

и практически решения. „Тактическата уместност” на взаимстването и прилагането на 

дисциплинарните и биополитическите техники се оказва стратегически насочена и 

форматирана. Не само „съпротивата” на буржоазното минало, дребно буржоазния 

манталитет, селските корени и патриархалните нагласи може да бъде преодоляна, но и 

„новият човек” може да бъде изграден само чрез радикално нови техники и технологии, 

взаимстващи и имплантиращи в себе си техники и технологии на модерния индустриален 

капитализъм, чрез едно уравнение, посочено още от Ленин в Държавата и революцията: 

„съветска власт +”. Променливите след „плюса” може да се заместват и допълват 

безкрайно - „електрификация”, „западно (модерно) образование и дисциплина”, 

„благоустройство”, „топлофикация”, „канализация” и т.н., но непроменен остава първият 

елемент. Новата, уникална властова, политическа и идеологическа форма е не просто 

положена в началото, тя е напълно съчленима с модерните техники и технологии – но при 

условие на тяхното поставяне в нейната обща рамка. 

В заключение ще отбележа, че авторефератът на дисертацията адекватно и 

прецизно отразява нейното съдържание, както и приносите в нея. На основание на 

казаното, с пълна убеденост подкрепям пред уважаемото научно жури присъждането на 

Момчил Емилов Христов на научната и образователната степен „Доктор”. 

 

 

28 ноември, 2013 година 

 

 

Член на научното жури: 

Доц. д-р Андрей Бунджулов 

 


