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В самото начало още трябва да заявя: Момчил Христов е провел едно 

забележително, актуално и приносно социологическо изследване и е написал 

един изключително оригинален дисертационен труд. За това свидетелстват, 

първо, неговите формални характеристики: общият обем на дисертационния 

труд е 578 стандартни страници заедно бележките под линия, които са 875 на 

брой, а посочените заглавия в библиографията са 373, от които 184 на български 

език и 189 на френски и английски език. Второ, няма съмнение, че у нас 

Момчил Христов е един от най-добрите познавачи на цялостното, близо 

четиридесет годишно, творчество на Мишел Фуко; в неговите периоди и фази 

на разгръщане, смислови контексти, ключови понятия, тематични ядра, 

предметни хоризонти, набор от емпирични техники – най-вече археологични и 

генеалогични анализи. И трето, Момчил Христов владее почти до съвършенство 

биополитическата проблематика и методологическите инструменти за нейното 

изследване; проблематика, която е разпръстната, без систематично изложение и 

цялостна рефлексия в късното творчество на френския мислител. Но едно е да 

познаваш и да владееш, а съвсем друго е и да можеш да прилагаш чужд 

инструментариум към нови и различни реалности. 

Именно това цялостно, последователно и завършено е направил Момчил 

Христов – още първият поглед към съдържанието на дисертационния труд, 

(структуриран в увод, изложение в три части, междинни обобщения и 

генерализирано заключение), получава адекватна представа за проблемната 

област, в която се движи анализът. И което е изключително важно – за логиката, 

конституираща и динамизираща въпросното движение. Както и за центъра на 

научния интерес на дисертанта, който прецизно е формулиран в самото заглавие 

на неговия труд – „биополитическо конструиране на градското пространство”. 

Но не по принцип или в абстрактност, а през конкретното „изобретяване и 

усвояване на биополитически техники” в определени социално-исторически 

контексти: „от индустриалния градски център до социалистическия хабитат”. 

Уводът на дисертационния труд съдържа всички необходими елементи 

на едно професионално реализирано социологическо изследване: предмет 

(„техниките за упражняване на власт при организирането на градското 

пространство за целите на контрола върху биологичния живот на обитаващото 

го население”); цел („анализ на историческото възникване на тези техники, 

формата, която те приемат при своето кристализиране, и различните им 

усвоявания в стратегии по конструиране на градското пространство”); теза 

(„инженерно-архитектурното конструиране на градското пространство е 

биополитическо по характер; а техниките, които се използват в процеса на това 

конструиране са биополитически техники”). Но концептуализирането на тази 
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теза е възможно само чрез един строго дефиниран и рефлексивно удържан 

аналитичен фокус („изследване на „реалния социализъм” чрез използваните от 

него властови инструменти в областта на архитектурата и градоустройството”); 

работна хипотеза, постъпателно конкретизирана в самия ход на изследването 

(„допускането, че тези инструменти са мобилизирани за постигането на 

всеобхватен контрол върху българското население”); и основен изследователски 

въпрос, специфизиран спрямо особеностите на българския социализъм („дали 

политическият контрол на социалистическия режим се разпростира и върху 

самото биологично съществуване на населението”). Заедно с това, в увода 

дисертационният труд е ситуиран и в три съдържателни контекстта: най-напред 

от гледна точка на дисциплинарната структура на съвременната социология („на 

границата на две изследователски области: историческа социология на 

социализма и социология на града”); след това в перспективата на релевантните 

методологически стратегии („конкретният методологически подход се вписва в 

полето на „изследванията на управляемостта”); и накрая, спрямо констелацията 

на българските изследвания върху биополитическия режим на реалния 

социализъм, („използването на фукоянски инструментариум в изследванията на 

различни аспекти от периода на социалистическото управление”). Именно тук е 

поставен и на най-важният методологически въпрос: защо точно понятието 

„биополитика”? На него дисертантът отговоря с една поредица от взаимно 

специфизирани основания, но мисля, че синтетичен отговор можем да намерим 

в бележка № 3 под линия: „Тъй като едва ли има някой в социалните и 

хуманитарните науки, който може да предложи по-задълбочено теоретично 

просмисляне на отношението между власт и биологичен живот от Фуко”, с. 4. 

Именно защото това допускане е от принципно естество възниква необходимост 

от постъпателна редукция на аналитичния предмет: постепенно на преден план 

е изведено ключовото понятие „техника”, а декомпозирането на „биополитиката 

на населенията” до съвкупност от техники за упражняване на биовласт откроява 

сред тях един особен вид; в неговия център са практическите рефлексии по 

изграждане и усвояване на градското пространство. 

В първа глава на дисертационния труд – „Теоретични и методологически 

измерения на биополитиката” – съдържателно са проведени редица дистинкции 

между ключови понятия, които впоследствие са адаптирани като работещ метод 

за изследване на градското пространство. Аналитичните дефиниции и строгите 

разграничения между теория и аналитика на властта; властови отношения и 

силови отношения; власт, знание и съпротива; биополитика и дисциплина; 

нормализация и регулация; стратегия и тактика; техника и технология; 

рационалност и управление; „природност на населението” и „среда на 

съществуване”; „историята и политиката на пространствата” и генеалогията на 

работническия град и жилище; критиката на понятията институция, идеология, 

държава; раждането на полицията като съвкупност от техники за управление и 

превръщането на медицината в биополитическа стратегия изграждат една 

изключително здрава и мощна методологическа рамка. Тук особен научен залог 

притежава петият параграф – „Биополитика и социалистически общества”, – в 

който убедително е доказана тематичната релевантност на тоталитарните 

режими в перспективата на една аналитика на биовластта. Преносът на 

биополитически техники в социалистическите общества трябва да бъде 

анализиран чрез процесите на тяхната трансформация и адаптиране спрямо 

особените политически цели в дадена стратегическа ситуация; тези техники 

получават конкретна тактическа ефикасност с оглед на концептуализирането на 
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залозите, каквито са здравето, възпроизводството и производителността на 

социалистическото население. Междинното обобщение представлява цялостна 

равносметка на резултатите от проведеното методологическо изследване; но то 

е и надеждна основа за предстоящото изследване върху биоконституцията на 

градското пространство. 

Във втора глава на дисертационния труд – „Генезис и форми на 

биополитическите техники на градското пространство” – са налице два 

аналитични фокуса: „формата и компонентите на биополитическите техники на 

градското пространство след конституирането на обществената хигиена като 

обща биополитическа технология и трансформациите, които тези техники 

изпитват след т.нар. „микробна революция”, а именно промяната на мащаба на 

обективиране на биологичните опасности, които представя за колективното 

здраве едно модерно градско пространство”, с. 118. А целта е провеждането на 

детайлизиран анализ на историческите измерения на биополитическите техники 

на градското пространство, които се обособяват в буржоазна Франция от края 

на ХVІІІ и през целия ХІХ век в пет проблемни области: еманципирането и 

кодифицирането на обществената хигиена като биополитическа технология; 

формите на биополитическа намеса върху морбидните фактори и патологичните 

топоси на индустриализиращото се градско пространство (въздух, вода, почва, 

светлина и топлина, органични и неорганични отпадъци и т.н.); проблемите, 

поставени от познавателното обективиране на градското население пред 

политическия ред (здраве, благосъстояние, труд и нищета, пренаселеност, 

мобилност, телесна конституция, социална стабилност и колективни аномалии); 

политическите залози на колективното здраве, формулирани в морални термини 

и изработване на биостратегии по морализиране (реорганизиране и оздравяване 

на пространството, просвещение и реформиране на населението, борба с 

патологиите на моралното здраве и облекчаване на „социалните злини”, 

морализиране, хигиенизиране и санитаризиране на работническата класа, град, 

семейство и поведение); конкретните техники на конструиране и контрол върху 

хабитата като биополитически оператор (създаване на „кислородна хомеостаза” 

в жилището, функционално разпределяне и сегментиране на пространството, 

количествено ограничаване на обитателите с цел „здравословно съжителство”, 

хигиенизиране на практиките на обитаване чрез една „полиция на чистотата”, 

санитаризиране на вещния свят и премахване на „нечистотата на интериора”). И 

цялото това аналитично движение се разгръща в определен социален контекст, в 

който биополитиките на града и хабитата функционират между два полюса: 

реорганизиране на материалната среда за съществуване и реформиране на 

поведението на обитаващото я население. Основният извод на междинното 

обобщение е стратегически важен: „изправени сме пред рационално изградени 

практически рецепти за микрополитическо въздействие върху обекти от 

санитарната и медицинска конституция на градската среда на живот на едно 

население за целите на многопосочния контрол над елементи от неговото 

съществуване като биосоциална реалност”, с. 274. Той е и ключът за разбиране 

на предстоящото изложение. 

В трета глава на дисертационния труд – „Към биополитическото 

конструиране на социалистическия хабитат през 1950-те и 1960-те години в 

България” – изследването е фокусирано върху трансферът, възприемането и 

адаптирането на биополитическите техники на средата на обитаване, прецелени 

специално върху жилищното пространство, в ситуацията на изграждане на 

социалистическото общество. Оттук и задачите: да се изведат условията за 
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концептуализиране на формата на социалистическия хабитат; да се проследят 

контурите на общия стратегически режим, в който техниките функционират; да 

се потърсят техните цели, модалности и обекти на намеса; и най-сетне, да се 

изявят микровластовите отношения, които те установяват и поддържат на 

нивото на диспозициите, които ръководят поведението на населението. Тук 

формата на политическа рационалност се изгражда от три елемента и тяхното 

сцепление: т.нар. „жилищни условия”, производителността на работната сила и 

колективното здраве на народа. В първи параграф, „Съветският опит”, акцентът 

е поставен върху марксисткия проект за революционно изграждане на 

социалистическа биополитика на хабитата, в чиято основа стои разбирането за 

здравната и моралната деградация на работническата класа в условията на 

буржоазното общество. Поради това градското пространство представлява 

привилигирован топос, който трябва да бъде реорганизиран с цел унищожаване 

на санитарните опасности, заплашващи организма на работническото 

население. На свой ред хабитатът като биополитически залог заема възлово 

място; в неговото конструиране се наслагват и агрегират поредица от техники: 

на вентилиране, на осветяване, на интериорните повърхности, на „борба с 

праха”. Във втори параграф, „Аксиоми на преноса и усвояването”, анализът е 

концентриран върху специфичния начин на построяване на „социалистически 

условия на живот”: жилището трябва да бъде механизъм за производство на 

надеждна работна сила като основен ресурс за реализация на мащабната и 

ускорена индустриализация. Оттук и привилигированото място на хигиената, в 

частност на комуналната, тъй като централната характеристика на хабитата е да 

влияе пряко върху здравето и работоспособността на населението. Но жилището 

е ключов залог и на една друга биополитическа стратегия: изграждането на 

социалистически форми на здравеопазване чрез хигиенно реорганизиране на 

средата на съществуване и реформирането на здравното поведение на 

населението. От своя страна личната и обществена профилактика е основния 

инструмент за постоянен трансфер на „челен съветски опит”. Трети параграф, 

„Политикономия на биополитиката”, представлява разрез на отношението 

между организъм и среда и неговото концептуализиране през проблема за 

работоспособността на населението. Ключовата теза е, че биополитическото 

отношение към хабитата е необходимо поради икономическата релевантност на 

проблема за жилищните условия в рамките на социалистическото строителство. 

А в центъра на биополитическата рационалност се намира задачата за 

оздравяване на средата за целите на възпроизводството на работна сила, и 

следователно за повишаване на здравното състояние на населението. Четвърти 

параграф, „Техники на населеното място”, е насочен към генерализиране на 

полето от биосоциални условия на съществуване, в които е поместена 

жизнената среда на социалистическия човек. Биополитическото конструиране 

на населеното място като пространство на обитаване включва няколко вида 

техники на регулиращ контрол: първо, техники на проветряване (защита от 

„неблагоприятни ветрове”, специфично проектиране на уличната мрежа, 

регулиране на въздушните потоци, създаване на зелени насъждения, „аериране” 

на жилищната сграда, „сключено застрояване”); второ, техники на инсолация 

(изграждане на жилища с подходящо изложение, регулиране на разстоянията 

между сградите, организиране на междублоковото пространство, 

специфизиране на гъстотата на застроената площ, ефикасна ориентация спрямо 

слънчевата радиация); трето, техники на опазване на въздуха (функционално 

разделение на пространството, озеленяване на санитарно-защитени зони, 
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превенция на замърсяването чрез улично павиране и „обезпрашаване” на 

настилката, „отдръпване” на жилищните сгради от пътищата, „организиране на 

зелени ръбове” по платното); и накрая, техники за борба с шума (защита от 

опасностите на градския шум, регулиране на шумовата пропускливост на 

жилището, използване на комплексни методи: зониране, тактическо 

озеленяване, „отдръпване” на сградите, отдалечаване на магистралните улици, 

създаване на транзитни артерии, въвеждане на „специални устройства” като 

„екраниращи бариери” и „защитни валове”). Пети параграф, „Техники на 

хабитата”, има за прицелна точка жилището като специфична биосоциална 

среда на съществуване, и следователно като притежаващо политикономическа 

полезност. Подобно на техниките на населеното място, биополитическите 

инструменти за въздействие върху конструирането на социалистическия 

хабитат са групирани според доминиращата област на микровластова намеса: 

техники за осигуряване на оптимална инсолация; техники на проветряване и 

осигуряване на постоянен въздушен обмен; техники за борба с шума; техники 

на превантивно дезинфекциране на жилищната площ; техники на оздравяване 

на средата през реконфигуриране на формите на обитаване и оттук на 

отношенията между всекидневна практика и жилищно пространство. Шести 

параграф, „На борба за висока санитарна култура”, представлява интерпретация 

на специфичната биополитическа рационалност, която се оформя за целите на 

социалистическото строителство и преустройството на населените места в 

България в началото на 1950-те години. Нейният лозунг е: „оздравяването на 

средата и условията, при които живееят трудещите се, е основен принцип на 

социалистическото здравеопазване”, с. 380. Тази стратегия налага изработване 

на специализирани процедури за намеса, които притежават особена хигиенна 

рационалност: това са методи за регулиращ санитарен контрол. И доколкото 

здравето на българското население е политически проблем като „едно от най-

важните условия за висока производителност на труда и подем на народното 

благосъстояние”, с. 381, въпросните методи представляват биополитически 

техники: най-важните сред тях са здравно-просветната работа; внедряването на 

профилактиката в здравеопазването; санитарната мобилизация на населението; 

хигиенизирането на населените места; моралното реформиране на поведението 

на обитаване; ролята на здравния работник като проводник на здравна култура и 

внедрител на хигиенни навици. В обобщението е направена реконструкция на 

изминатия аналитичен път, допълнена от един много важен извод: „въпреки че 

на държавата е отреждано централно място във връзка с опазването и 

укрепването на здравето на населението, самите биополитически стратегии 

трябва да надхвърлят нейните области на обхват и да бъдат подети от самите 

трудещи се, за да функционират действително като социалистически”, с. 398. 

Заключението на дисертационния труд представлява системно цяло, 

което възпроизвежда истинно логиката и движението на изследването от начало 

до край: ключови предпоставки, понятиен апарат, социални контексти, 

методологически залози, аналитични техники, съдържание, акценти и връзки 

между частите, междинни резултати, окончателни изводи относно раждането на 

една „микробиология на властта”: това е модалността, в която функционират 

властовите процедури по конструиране на санитарната тъкан на градското 

пространство и хабитата; нейното поле на валидност се разполага на пресечната 

точка между институционалните действия и живота на населението.    

Ще поставя два въпроса в чест на научната критика и заради смисъла на 

научната дискусия. Първо, в рамките на фукоянската методология понятието 
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съпротива представлява конститутивен елемент от упражняването на властта. 

Тук проблемът за стратегиите на противопоставяне е основен, а свободата е 

условие за възможност на управлението. Въпросът: съществуват ли форми на 

съпротива срещу налагането на биополитическите техники за конструиране на 

градското пространство в условията на реалния социализъм? Второ, общият 

знаменател на всички изследвания на Мишел Фуко не е въпроса за истината, 

властта или знанието, а въпросът за субекта и то в два модуса: като подчинен на 

други, чрез зависимост и контрол, и като привързан към личността си, чрез 

приписаната му идентичност. Въпросът: възникват ли особени субективности, 

които са резултат от усвояването на биополитическите техники за конструиране 

на социалистическия хабитат. 

Накрая трябва да подчертая, че Момчил Христов коректно се позовава на 

научната литература, която е релевантна на въпросите от изследваната 

проблемна област. Текстът на дисертационният труд, както и подборът и 

обработката на документите, подложени на анализ, са негово лично дело. 

Авторефератът и приносите точно отразяват съдържанието и постиженията на 

дисертационния труд. Публикациите по темата са 7, от които 5 на български и 2 

на френски език, издадени в презтижни академични списания и сборници.  

В заключение, според мен от днес всеки социолог, който провежда 

своите изследвания в три полета (биополитически анализи, градски изследвания 

и историческа социология на социализма), и който се ръководи от основния 

принцип на нашият професионализъм (научната почтенност) би трябвало да 

признава постиженията на Момчил Христов, да познава и да се позовава на 

неговия дисертационен труд: „Биополитическо конструиране на градското 

пространство. Изобретяване и усвояване на биополитически техники от 

индустриалния градски център до социалистическия хабитат”.  

С дълбоко вътрешно убеждение гласувам „ЗА” присъждането на Момчил 

Емилов Христов на образователно-научната степен „Доктор” в професионално 

направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”. 

 

 

20 ноември 2013 г. 

София 

Доц. д-р Мартин Канушев  


