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Рецензия 

за дисертацията на Александър Политов, представена за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор“ по специалност 3.3. Политически науки 

от проф. Антоний Тодоров, д.п.н., Нов български университет, специалност 

„Политически науки“ 

 

Алекдансър Политов представя за защита докторска дисертация на тема 

„Външната политика на Европейския съюз в условията на нов световен ред: между 

конструктивисткия мултилатерализъм и структурния реализъм (1989 – 2013)“. 

Текстът е в обем от 318 страници, съдържа увод, три глави на изложението, 

заключение и списък с използваните източници. Цялостното оформление на 

текста, системата за цитиране, подредбата на библиографския списък – формата 

съответства изцяло на приетите академични стандарти за такъв тип текст. 

Александър Политов е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, в момента е 

изпълнителен директор и член на УС на Институт „Разум”, както и и главен 

експерт „Изследвания и анализи” към Асоциацията за развитие на София. Има 

значителен опит в разработването и управлението на проекти в 

неправителствения сектор. 

Представената дисертация е несъмнено по изключително актуална днес тема и 

се вписва в значителна съвкупност от изследвания. Актуалността на темата е 

особено видима около руско-украинската криза днес, в която ЕС е призван да 

играе съществена роля. От друга страна наличието на многобройни публикувани 

изследвания по темата е предизвикателство към автора на дисертацията, която 

очаквано трябва да допринесе с нещо съществено за нашето разбиране по 

въпроса за външната политика на ЕС. 

Целите и основният изследователски въпрос са формулирани обстойно още в 

увода – изключително добро впечатление прави прецизността на 

формулировките. Целта на изследването е „да разкрие и обоснове 

необходимостта от реалистичен подход в европейската външна политика и 

международни отношения, търсейки аргументи в базираната на кливиджи 

структура на съвременния световен ред и властовото (анархистично или 

йерархично) разпределение в него.“ Едновременно с поставянето на 

изследователската цел се правят и необходимите ограничения на 

изследователския проект, което говори за една отлична методологическа 

култура. 

Основният изследователски въпрос е: „дали и доколко ЕС… може да се превърне в 

суперсила или велика сила, без да има способност да води реалистична и 

ефективна външна политика, основана на баланс на силите в новия световен ред, 
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или ще остане просто важен регионален актьор с аспирации, амбиции и 

очаквания, несъвместими с неговия статус и капацитет, но без реални 

възможности за световно лидерство“. Въпросът е много ясно формулиран, но 

същевременно съдържа и нормативно предписание. Последното не е 

неприемливо, но задава известна нормативност на цялото по-нататъшно 

изложение. 

Авторът формулира и четири основни хипотези на изследването: 

1. Мултилатерализмът на европейската външна политика, е ефективен в 

ситуации на липса на заплаха, но не и пред лицето на сериозни 

външнополитически кризи и конфликти. 

2. Ефективността на европейския мултилатерализъм се проявява, когато 

страните, обект на външнополитическо влияние, са значително по-слаби и 

зависими от него. 

3. В структурата на съвременния световен ред, формирана от големи 

международни кливиджи (между демократични, автократични и 

теократични политически режими), едновременно съществуват зони на 

анархия и зони на йерархия. 

4. Отказът на постмодерна Европа да води реалистична външна политика 

поставя Съюза в асиметричност по отношение на страни като САЩ, Русия 

или Китай, които в допълнение към другите си стратегии не се отказват от 

основания на способността за упражняване на сила реализъм. 

Трябва да се отбележи, че толкова прецизно формулиране на изследователските 

хипотези е сравнително рядко при представяните дисертации за степента 

„доктор“. 

Представеният текст демонстрира едновременно високата методологически 

култура на автора, но и отличното владеене на изследователското поле. 

Изследването се позовава на широка палитра от напълно релевантни автори, 

едни от най-често цитираните в тази област на познанието. Авторът демонстрира 

детайлно познаване на литературата по въпроса, цитира добросъвестно другите 

автори, представя достоверно другите концепции. Трябва да отбележа и 

прецизната работа с понятията – на обяснението за употребата им авторът е 

посветил много страници. 

При това е важно да отбележа, също така, че Александър Политов показва 

самокритичност и съзнание за ограничеността на всеки метод, като отбелязва 

изрично: „Заключенията в една научна разработка са несигурни, тоест правенето 

на изводи е един неперфектен процес, при който грешките са неизбежни. Не е 

възможно да се постигнат изцяло идеални заключения от несигурни данни.“ 

Такова самосъзнание е несъмнено нещо, което трябва да се поощрява в научните 

изследвания, особено в областта на социалните и хуманитарните науки, където 
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научните открития никога не са имали и няма да имат характера на откритията в 

областта на природните науки. 

Методологическият избор на автора се основава на приложението към 

предмета на структурния реализъм на Кенет Уолц и на концепцията на Робърт 

Купър за паралелното съществуване на три свята – предмодерен, модерен и 

постмодерен, които формират международната система днес. Това не е новост, но 

в специфичния си подход към темата за външната политика на ЕС авторът 

навлиза в серията от научни дебати, които определят напоследък основното поле 

на изследванията на международните отношения. Това изисква несъмнено 

известна научна смелост и заслужава да бъде отбелязано. 

Какви са основните научни приноси на представената дисертация? Ще започна с 

коментар на заявените в автореферата приноси, които се резюмират в следното: 

1. Прилага Облога на Паскал от една сфера на науката (философия/теология) 

към друга (политология/международни отношения/сигурност) и с това се 

създава логическа рамка на един реалистичен модел за вземане на 

решения чрез пресмятане на вероятностите. 

2. Пренася теорията за кливиджите от вътрешната политика в 

международната система. 

3. Обобщава и изчерпателно разглежда широк кръг от автори, мнения, 

концепции и теории за европейската външна политика и структурата на 

международната система. 

4. Обединява теориите за анархия и йерархия в международната система от 

една страна като паралелно съществуващи, а от друга – като възможност 

две йерархични структури да бъдат в състояние на анархия една спрямо 

друга. 

5. Дава нормативна рамка в рамките на подхода на реализма за провеждане 

на по-ефективна европейска външна политика, основана на анализ на 

структурата на съвременния световен ред и подкрепена със способности за 

упражняване на сила. 

От тези приноси безрезервно смятам за постигнати в дисертацията първия, 

втория и четвъртия. Първият – прилагането на облога на Паскал – е оригинален и 

не съм срещам подобен подход в литературата (с резервите, че не познавам 

всичко, още по-малко и публикуваното на множество различни езици). Вторият 

принос е защитен, макар да може да бъде оспорван като възможност, защото 

предполага имплицитно съществуване на световно общество (world society в 

термините на Джон Бъртън), а това не е много съвместимо с подхода на 

структурния реализъм на Кенет Уолц, прилаган като теоретична рамка на 

изследването. Четвъртия принос също е оригинален в своята формулировка – 

приемам за защитена идеята за сложната диалектика на анархия и йерархия в 

международните отношения.  



4 

 

Колкото до третия заявен принос – той е наличен, но не можем да квалифицираме 

обобщението като принос. А петият принос е приложен, по-скоро трябва да се 

формулира като заемане на страна в един протичаш дебат и обосноваването на 

определено решение. Но дори и с такива критични по отношение на заявените 

приноси бележки, представената дисертация предлага и защитава достатъчно 

приноси към нашето познание и разбиране за предмета на изследването – можем 

да приемем, че става дума за достатъчно обоснован научен текст, имащ всички 

качества на една отлична дисертация. 

Авторефератът представя коректно структурата и съдържанието на 

дисертацията. 

В защита на представената дисертация са предложени две публикации на 

английски език, излезли съответно през 2007 и 2008 г., като и двете са в 

съавторство с Милен Любенов. И двете имат характера на научни публикации и са 

свързани с разглежданата тема. Малко жалко е, че толкова богат текст (на 

дисертацията), не е бил частично публикуван, за да може да намери и оценката на 

академичната публика преди самата защита. 

Дисертацията, особено когато е толкова богата на тези и аргументи и обобщава 

толкова значителен брой теоретични публикации, предизвиква въпроси и 

забележки. Ще се огранича само с онези, които имат отношение към теоретичната 

рамка ан изследването и неговата методология. 

На първо място ми се струва, че има известно объркване между конструктивизъм 

и либерален методологически индвидуализъм. Конструктивизмът не е подход, 

който се вписва в една плоскост с реализма, методологическия либерализъм или 

транснационализма, а който има отношение към господстващата от 

Просвещението насам научна парадигма на философския позитивизъм. Ядрото на 

дебата е за социалната реалност и как тя се дефинира. В този смисъл различието 

между реализма, който предполага една обективна социална реалност (като сила, 

международни кливиджи и др.) и конструктивизма, който настоява върху това, че 

тази реалност е социално конструирана, а не толкова „твърда даденост“, е 

фундаментално. Струва ми се ,че авторът под конструктивизъм има предвид по-

скоро едни либерален транснационализъм, която вече е съпоставим с реализма. 

На второ място съм резервиран по отношение на дефинирането на 

международните кливиджи като (цивилизационни) културни сблъсъци. Струва 

ми се, че авторът малко безкритично приема тезите на Хънтингтън и Кейган, 

които са много влиятелни, но същевременно и много критикувани. Въпреки това 

намирам за евристично прилагането на теорията за кливиджите в 

международните отношения, но това изисква не прилагането на реалисткия 

подход, а по-скоро на един транснационалистки подход – как вътрешните 

кливиджи стават международни. Тук ми се струва че биха били полезни и някои 

последни теоретични подходи към глобализацията. 
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Използването на „облога на Паскал“ като логическа рамка, която обосновава, че 

„ползите от способността за упражняване на сила и провеждането на реалистична 

външна политика са по-големи за сигурността от отказа от силата и реализма“ е 

евристично. Но в случая с ЕС това предизвиква въпрос: ще съхрани ли ЕС своята 

неповторима международна идентичност, ако започне да прилага сила като 

типична империя? Откъде произтича нормативното очакване, ЕС да заиграе като 

велика сила? Предлаганият от Кейган „концерт на демокрациите” задължително 

ли предполага способността за прилагане на силов подход? 

Оттук и по-общото възражение: как демокрациите устояват на натиска на 

войната, или не се ли променя тяхната природа, ако се милитаризират? Разбира 

се, авторът прави тук една важна уговорка – че съществува основен проблем – 

морален  и ценностен – за реабилитацията на упражняването на сила като една от 

нелибералните практики на либералните режими, търсещи основание и 

оправдание в критични обстоятелства и неизбежна принуда.  

Имам и някои технически забележки, най-вече свързани с транслитерацията на 

чужди имена (макар самият аз да имам много проблеми с това). Един неочакван 

пример – името Keohane – беше произнесено от един британски колега като 

Киохейн (както е в текста на дисертацията), но той беше поправен от един 

американски колега, че действително то се произнася като Коухейн (последният е 

американец). На мога да споря, но го запомних. 

Тези възражения и въпроси, обаче само показват, че става дума за един 

оригинален, задълбочен, академичен текст, отворен към нови изследвания.  

Представената дисертация притежава важни качества: дефинирала е ясно 

изследователския обект и основния изследователски въпрос; дефинирала е ясно 

изследователските хипотези; обобщила е релевантна на обекта библиография и 

се е позовала коректно върху източниците; отговорила е на основния 

изследователски въпрос с убедителни аргументи; използвала е академичен стил 

без неприемливо залитане към публицистиката; резултатите от направеното 

изследване са убедителни и оригинални. Всичко това ми дава основания да кажа в 

заключение, че предложената дисертация от Александър Политов има всички 

необходими качества (и дори в някои аспекти ги надхвърля), за да му бъде 

присъдена образователната и научна степен „доктор“ по специалността 

„Политически науки“. 

 

 

София, 26 април 2014 г     проф. Антоний Тодоров, д.п.н. 


