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Рецензия 
 

на дисертационния труд на Момчил Христов  
„ Биополитическо конструиране на градското пространство. Изобретяване и 
усвояване на биополитически  техники от индустриалния градски център до 
социалистическия хабитат” за присъждане на образователно-научната степен 

„доктор”  
/в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата/ 
 

от проф. д-р Лиляна Деянова 
СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра „Социология” 

 

 

     Ако си позволявам да наруша  „нормализираното”  начало в една рецензия за т. 

нар. „малка” докторска дисертация, то е защото  тя в случая е нещо много повече,  

и казвайки това, имам предвид не големия брой страници, а респектиращия факт, 

че докторантският труд на Момчил Христов е събитие, интелектуално събитие. 

Талантливо, задълбочено, дръзко, социално-критично научно постижение, 

уникален теоретико-методологически и емпирико-исторически синтез, разположен 

в пресечната зона на изследванията в областта на биополитиката, социологията на 

града,  историческата социология на социализма, изследванията на 

„управляемостта” /governmentality studies/. 

 

  1. Структурата на дисертацията (с обем 578 стандартни страници), състояща 

се от увод, заключение и три части между тях, разпределени в 19 глави, e стабилна 

и убедителна. В библиографията са посочени 373 заглавия на няколко езика. По 

темата на дисертацията авторът е публикувал 7 статии, от които две в чужбина, на 

френски език, а неговите научни доклади, някои от които по межднародни проекти, 

са му дали възможност да изпробва, така да се каже, научните си резултати пред 

една широка професионална общност. 

     Аторефератът представя много добре логиката на цялото и основните 

подходи, понятия, хипотези, аргументи, тези, изводи.  
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2. В увода на дисертационния труд целите и задачите, предметът и 

основанията за неговото последователно конкретизиране и фокусиране са ясно 

формулирани. Момчил Христов се интересува от властовите техники при 

организиране на „снопове от сегменти”  в градското пространство, които 

контролират т. нар. “биологичен живот на населението”. Тук искам специално да 

подчертая и формулирането – самото то приносно – на това, което се нарича 

„изследователски въпрос”, поставен в увода и непрекъснатото преформулиран 

нататък, експлицитно и имплицитно: защото той е по-общо питане за границите на 

контрола в глобалната технология на модерната биовласт – в двете й неразделни 

модалности: биополитическата и анатомополитическата. Както и не по-малко 

приносното питане за това  доколко социалистическите утопически проекти и 

реални практики на социализма са били наистина критика на капиталистическата 

модерната власт. 

    Посредством своя прочит на фукоянския методологически апарат за анализ 

именно на биополитиката (изработен в глава първа, но и преработен в следващите), 

авторът проследява генеалогията на биополитическата рационалност, „ставането”  

на биополитическите техники и управленчески практики, логиките, по които те 

възникват в индустриализираща се Франция от края на 18-ти и 19-ти век /глава 2/ и  

техния пренос, трансформация, усвояване в политическите стратегии на 

тогавашната българска власт за влияние върху и контрол  над социалистическото 

население, на неговата среда на обитаване, „хабитат” /глава 3/. 

3. Търсейки методологическа рамка и стремейки се да „рафинира едрата 

схема на някаква еднородна, всеобхватна и като цяло мъглява „биополитика на 

града”/стр. 400/, Христов с право казва, че няма друг по-адекветен подход от 

Фукоянския. Първата глава – „Теоретични и методологически измерения на 

биополитиката” – е така да се каже „един урок на живо” в лабораторията на 

методологията. Авторът вярва, че Фуко е извършил „коперникански преврат”  в 

разбирането на модерната власт като биовласт и последователно и прецизно 

изявява логиката на биополитиката на равнщето на нейните „техники”, „ тактики”, 

„технологии”, „ стратегии”. Намирам за изключително сполучлив избора му да 

акцентира  върху ключовото понятие техника и различното от него понятие 
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технология, да „декомпозира политиката към населението” до съвкупност от 

техники, „оръжия и предавки на властови отношения”. Защото преценява, че 

именно това е начинът да може да се удържа предмета на изследването и да се 

отчлени  „гнездо... или семейство” от специфични за градското пространство 

техники. Такъв подход улавя съчленяванията, прекъснатостите, засичанията, 

пресечните точки между  обществена хигиена и градоустройство, медицинско 

знание и реформаторски утопии,  филантропия и демография, и пр. и различните 

„политически мечти” на техните деятели. Според мен този подход към анализ на 

градското пространство в интересуващия ни ракурс е сам по себе си приносен.      

     Накратко казано, смятам анализа в първа глава и изобщо методологическото ре-

конструиране на възгледите на Фуко за изключително постижение на 

дисертационния труд, което се съизмерва със значимите разработки по темата в 

мащаби по-широки от българските; а резултатите му за притежаващи значение за 

разбирането на биополитиките не само в анализираните в дисертацията 

исторически периоди и места: те са свидетелство за методологически 

инструментариум с далеч по-широко приложение. 

4. Момчил Христов осъществява приносен, оригинален, систематичен, 

продуктивен прочит на иначе разпръснатите текстове за биополитиката,  успоредно 

с текстовете за анатомополитиката и оглеждайки ги в тях. Тоест огледален прочит, 

тъгващ от „Надзор и наказание” и анализираните там техники и тактически 

уместности на модерната дисциплина, властови технологии, ефекти  и т. н. Това 

е възможно и защото един от ефектите на анатомополитиката – възникването на 

„анатомо-хронологичната схема на поведението” – е корелативно с и невъзможно 

без „био-пространствената схема на поведението”; че аналогична корелативност 

има между „индивидуалната покорност-полезност” и „колективното здраве-

полезност”. Ще го кажа отново по-общо: това са  две корелативни полета на 

властта–знание, анатомополитическото и биополитическото, които изискват 

огледално проследяване.  

     В своето – както сам точно го назовава - „генеалогично по замисъл и историко-

социологическо по изпълнение” изследване Момчил Христов е осигурил за 

разбирането на властта в градското пространство „решетка за анализ”, която да 



 4

бъде адекватна, „в родство по дух” с Фукоянската аналитика на властовите 

отношения и в още едно отношение: той по подобен начин не иска да строи 

дедуктивна теория, завършен модел, който да приложи в готов вид във втора и 

трета част, а експериментира, „осъбитийностява” /по Фуко/,  тоест търси отново и 

отново свързвания, срещи, борба на сили, сглобки, прекъсвания, игра на стратегии. 

Така аналитиката на микровластите е наистина „метод за дешифриране”, а не 

мащаб, ниво.  

5. Това е призмата и перспективата, с която се  анализират – в много 

богатите на интерпретативни приноси шест глави на втората част, „Генезис и 

форми на биополитическите техники на градското пространство” – 

биополитическите технологии и континууми на властта в индустриализиращите се  

градове на Франция. Стратегията на Момчил Христов тук е  да проясни още повече 

самото понятие биополитика чрез детайлното проследяване на техниките на 

„елементарните форми”  на градското пространство, движейки се  на равнището на 

регулиране  на градското здраве, хигиена, демография, производителност и т. н. . В 

техните изобилни документални архиви той откроява за читателя възникването и 

кристализирането на биополитическите  техники, но в един не хомогенен, не 

непрекъснато възходящ процес. (Налага се паралел и с Вебер, чието решение – 

както показва М. Христов – е различно). В тази част на дисертацията не само 

компетентно и съдържателно значимо, но и невероятно картинно  са 

реконструрани, с оглед на основната цел, противоречивите материални елементи, 

дейци,  научни теории (напр. „детронирането на старите теории за миазмата /като 

причинител на епидемиите/ поради нахлуването на армията от микроби”), 

идеологии  (но в анализа на Фуко „идеологията не е идея, съзнание, а е практика, 

наред с други практики”)... Така например при възникването на обществената 

хигиена се преплитат усилията на социалните хигиенисти, архитекти и инженери, 

статистици, филантропи, индустриалци, администратори, полицаи, лекари, учени, 

реформатори. Всяка от главите разкрива  нови и различни функции в националните  

биополитики, различни съпротиви, трансфери, (напр. в кварталите на 

работническата класа), тенденции към етатизиране, към преплитания между двете 
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глобални технологии на властване, между „микробиологичната модалност на 

упражнаването на властта” и „микрофизическата”.   

       Основен пункт е многопластовият анализ на връзките между колективно здраве 

и национално благосъстояние, на свързванията на градското пространство с 

различните техники за въздействие върху сегменти на националното население в 

качеството му на работна сила – „физическата способност за производство на 

икономическа стойност”. 

6. Този проблем е в сърцевината и на споменатия по-горе „изследователски 

залог” и на третата част – „Към биополитическото конструиране на 

социалистическия хабитат през 1950-те и 1960-те години в България”. Тук една от 

значимите тези е, че е странно, че и при социализма се преоткриват повечето от 

разглежданите биополитически техники – и то именно от противниците на 

капиталистическото акумулиране на капитали и хора. „Вместо да проблематизира 

тези биополитически техники и процедури и да демонтира основанията на старата 

политическа рационалност, социализмът се мъчи да бъде първенец по 

биополитическа регулация на хабитата” /стр.406/.  

    Но тази и други тези на автора, винаги трябва да се разбират в контекста на по-

общото му схващане за биополитиката като решетка за анализ на властовите 

отношения единствено в конкретност и по отношение на определен исторически 

ситуиран проблем.  

   Подходът на Момчил Христов му дава възможност и за приносни анализи към 

разбирането на това какво значи „пренос на биополитически техники”; той не е 

нито проста заемка, нито безсъзнателен трансфер, а сложна сплав от подражания, 

преформулирания, рецепции, илюзии  и пр. (Христов набляга на това, че в случая 

преносът е двоен – от съветския опит, на който е посветена една от гравите, и от 

опита на френската обществена хигиена и всичко за което става дума съвсем 

неслучайно във втората част на дисертационния труд.) 

   Приносни са и аргументите на М. Христов в спора за приложимостта на работите 

на Мишел Фуко в изследванията на социализма. Както и използването им, за да 

критикува и двете групи изследователи на коминизма/социализма, наричащи се с 
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различни имена, но известни като „привърженици на ревизионистичната срещу 

привърженици на тоталитарната парадигма” в изследванията на комунизма”. 

    В тази богато документирана (документация, която обхваща широкия диапазон 

от националните стратегии за санитарна мрежа до конкретните техники –

въвеждането напр. на портативен шумометър тип 2203 или инсолоскоп) глава 

всички анализи на автора са оригинални и са много съществени и значими за 

доаргументирането на основните тези за биополитическото конструиране на 

различните типове модерен хабитат и – на този по-общ фон – на особеностите на 

социалистическия. 

 

7. Бележки и въпроси 

    - За да се проследят по-добре анализите на биополитическите рационалности при 

организирането на градското пространство за „целите на контрола върху 

биологичния живот” на населението и това защо в „биологичен живот” Момчил 

Христов включва понякога освен, например, раждането и смъртта, 

„трудоспособност”/?/, както и за да се критикуват противоречивите у различните 

протагонисти употреби на понятията „биологичен живот”, „ биологично 

възраждане на нацията”, „ работната сила на човека като биологичен организъм” 

/вкл. това в много текстове на цитираните в дисертацията социалистически 

икономисти/,  би било добре да се препрати още в началните редове на 

дисертационния труд към схващането на Мишел Фуко за „ биологичен живот”.  

Как той различава „биоистория и „биополитика”, „ праг на модерната биология”, 

глада в „незападния свят”, с едно и също схващане ли за „биологичния живот” 

работи във всичките си трудове? 

     - В прекрасните анализи на М. Христов все пак ми липсваше критичен анализ на 

например на понятието „работна сила” и „работна сила при социализма” /не става 

дума за всекидневните понятия или идеологеми на дейците, въвлечени в 

хигиенизирането на социалистическия хабитат или пък на апологетите-икономисти 

като цитирания многократно Д. Коняров, тях ги има и дисертацията прекрасно 

пресъздава техния собствен  език/. Такова аналитично откроено понятие е – мисля 

– необходимо на читателя, за да разбере аргументите за  приемането или 
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отхвърлянето на централни схващания за социалистическите биополитики, като 

например тезата за социалистическото „биополитическо организиране на  хабитата 

като ключов за въпроизводството на работната сила” /на места неправилно тя се 

нарича „работна ръка”/. Какво е наистина работната сила, какво е контрола върху 

нейното възпроизводство в общество, в което тя по научно-идеологическата 

дефиниция „не е стока”, няма стойност, в общество където – както казва един 

учебник от 1955 година по политическа икономия -  капиталистическите закони са 

„слезли от сцената” и е толкова различно от предходното, че дори „потребителната 

стойност принадлежи на Народа”.  А ако идеологията според Фуко не е съзнание, а 

„практика наред с други практики”, в това число практики, които произтичат не от 

модернизационните задачи на социалистическото градоустройство, а от 

утопическите собствено комунистически визии, то за едно и също ли „тактическо 

напасване” на една техника – макар и пресена, адаптирана и пр. - става дума?   

  

     Самооценката на автора на дисертационния труд за приносите е коректна, но 

пестеливо-скромна (може да се добавят и други, а и да се детайлизират и откроят.)  

 

Заключение: Като имам предвид посочените  по-горе значителни научни приноси и 

респектиращи качества на автора и на изключително добрия текст на 

дисертационния труд, препоръчвам - напълно убедено - членовете на научното 

жури да вземат решение за присъждане на научната и  образователната степен 

„ доктор” по социология на Момчил Емилов Христов. 

 

 

 

29.12.2013 г.                                                                                 Лиляна Деянова                       

 

.  

     .                                                    


