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Дисертационният труд, с който Момчил Христов кандидатства за придобиването на 

образователната и научна степен „доктор” по научно направление 3.1 Социология, 

антропология и науки за културата, е с обем от 578 стандартни страници и се 

състои от три части, увод и заключение като всяка част е разделена допълнително 

на глави. Библиографията включва 373 заглавия на български, английски и френски 

език. 

 

Текстът изследва, най-общо казано, биополитическите задачи, функции и ефекти 

на градското пространство, схванато като сноп от контролиращи и регулиращи 

биологичния живот на обитаващото го население практики и форми. Конкретните 

исторически зони, към които е насочен анализът, са две: контекстът на възникване 

на френската обществена хигиена от края на XVIII и началото на XIX в. „като 

привилегирован случай на изработване на инструменти за справяне със 

санитарните проблеми на индустриализиращия се градски център” и България от 

1950-те и 1960-те години – период, в който т.нар. социалистическо преустройство 

отрежда важна роля на жилищната среда (Автореферат, с. 4).  

Основният концептуален инструментариум е извлечен изключително от 

фукоянското понятие за биополитика, без да се въвличат други употреби и 

схващания на понятието, което допринася за постигане на елегантния профил на 

анализа. Това се осъществява в първата част „Теоретични и методологически 
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измерения на биополитиката” – един особено прецизен прочит на релевантния 

набор от текстове на Фуко като залогът е „адаптиране на основните понятия към 

изследване на биополитиките на градското пространство и на социалистическите 

режими и общества, които да служат като инструменти за анализ в следващите две 

части” (11 с.; Автореферат 5 с.). Важен принос тук, методологически легитимиращ 

един сериозен корпус бъдещи изследвания на социализма, е дискусията върху 

приложимостта на изработените в различен контекст аналитични схеми на 

биополитическата парадигма (и изобщо на фукоянската кутия с инструменти) към 

социалистическите или „незападните” общества. Изборът на автора да следва 

оставените от самия Фуко концептуални следи към осъществяването на историко-

социологически изследвания на социализма, позволява да се направи извода, че 

„биополитиката може да бъде пренасяна не само в ситуации, които по традиция са 

мислени през категорията капитализъм, но и към исторически форми на социално 

свързване, които зоват себе си и са назовавани отвън като „социалистически” (114 

с.), а този пренос „трябва да бъде разглеждан … и като трансформация и 

адаптиране на тези техники, които са катализирани от множество специфични за 

определена стратегическа ситуация политически цели” (пак там).  

Втората част „Генезис и форми на биополитическите техники на градското 

пространство” умело демонстрира самите „начала” на биополитическите 

управленчески програми, свързани с градското пространство, с акцент върху 

свързването на обществено здраве и морален ред. Работата върху този 

привилегирован случай показва как идеята за биополитика може да бъде 

„аналитично и емпирично прецизирана” (с. 279), което е от значение за 

изследователската работа във втората историческа зона, а именно България от 50-

те и 60-те години на XX век. На нея е посветена третата част на текста.  

Нейната цел както я определя авторът е „да бъдат проследени преносът (или 

вносът), възприемането и адаптирането, (пре)формулирането и мобилизирането 

на сегмента от биополитически техники на средата на обитаване, прицелени 

специално върху жилищното пространство (или хабитата)…” (с. 279). Няма да 
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коментирам тук поради краткостта на жанра, към който се придържам, 

емпиричната част, която е изключително плътно проведено изследване със свои 

значими микропостижения и приноси (което важи впрочем и за работата във 

първата историческа зона). Например наблюдението, че „профилактиката е 

същинският принцип на социалистическата биополитическа управляемост…” (с. 

303; също 301-302 с.) дава интересни указания за по-късното ситуиране на 

различни медицински нововъведения в същата рамка. Това очевидно се случва с 

медицинската генетика през 70-те години и дискурсът практически остава 

непроменен в редица ключови пунктове и до днес, а това вероятно е сред 

причините той да има относително идиосинкразен вид на фона на доминиращия 

западен речник. 

Несъмнено централно постижение на изследването е анализът на отношението 

между формирането на „възела” между грижата за здравето на населението и 

капиталистическото производство и преноса, модифицирането, употребите на този 

„възел” в социалистически контекст. Ключов извод е, че въпреки експлицитното 

противопоставяне на буржоазните индустриални форми и методи на 

капиталистическо натрупване, капиталистическиият пакет от биополитически 

техники „може да бъде преоткрит” и се оказва до голяма степен усвоен, макар да е 

„адаптиран”, „иззет”, „отвоюван” (с. 407-409). Този извод е убедително защитен и 

емпирично подплатен. Момчил Христов споменава, обаче, че подобно 

наблюдение би могло „да предизвика учудване” (407 с.). Би било интересно върху 

това учудване да се извърши допълнителна аналитична дисекция. За да сме 

изненадани, струва ми се трябва да приемаме, че заявеното от режима 

идеологическо противопоставяне на „капиталистическото минало” се е отразило 

по особено еднозначен начин в самите практики на управлението, а подобна 

теоретична нагласа надали е оправдана, особено в контекста на изследванията на 

управляемостта, чиято цел е именно фокусирането върху управленческите 

практики, а не върху официалните идеологии. 
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Всъщност това е аспект на голямата тема за „изключителността” на 

социалистическата историческа ситуация и начините, по които ние я обработваме 

концептуално и идеологически в постсоциалистическото производство на истина и 

нормативност. В тази връзка е и първият въпрос, който бих искала да поставя - не с 

критичен патос, а от любопитство. Сред ключовите влияния върху българската 

ситуация Момчил Христов подчертава „челния съветски опит” (Автореферат, 42 с.). 

Той е изиграл важна роля именно в „тактическата работа по отвоюване” на 

биополитическите техники (409 с.). Каква обаче е практическата роля на 

наследеното от периода „преди 9.09.1944 г.”? Ако е адекватно да говорим и през 

този предходен период за биополитически техники (върху които влияние оказва 

немският опит - значим резервоар от разнообразни биополитически „хрумвания” - 

при това не само на този исторически етап, но и по-късно, както можем да видим 

например от Въведение в биополитиката (2011) на Томас Лемке), какво е тяхното 

присъствие и въздействие през първите години на българския социализъм?  

Вторият ми кратък въпрос е какви изводи могат да се направят (и дали изобщо би 

било адекватно формулирането на такива) относно спецификите на 

„отговорността” и т.нар. практики на „респонсибилизация” в социалистически 

контекст (във връзка например със споменатото от автора положение, че 

социалистическото здравеопазване трябва да е „дело на всички трудещи се”), на 

които изследванията на управляемостта обръщат сериозно внимание в контекста 

на либералния тип управление? 

Дисертационният труд на Момчил Христов без съмнение е впечатляващо 

изследване с редица достойнства, сред които ще спомена прецизното познаване 

на методологическия инструментариум и демонстриращият особена 

изследователска зрялост усет за неговите възможни клопки и изненади, богатата 

емпирична база, умението за особено фино диференциране на различни аспекти и 

нюанси на изследователския хоризонт при всеки следващ аналитичен ход. Тези 

качества на автора са демонстрирани неведнъж и в неговите статии и студии. 
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Затова без никакво колебание препоръчвам на членовете на научното жури да 

присъдят на Момчил Христов научната и образователна степен „доктор”. 

 

29.11.2013 г.      ……………………..………. 

София         доц. д.р Ина Димитрова 


