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Р Е Ц Е Н З И Я 

За дисертационния труд на Емил Георгиев Йорданов „Политическото 

тяло на гражданина” за придобиване на ОНС „Доктор” в професионално 

направление 2.3 Философия, докторант към Катедра „Философия”, 

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски” 

 Дисертационният труд на Емил Георгиев е посветен на актуална за 

съвременните философско-политически дискусии тема като неговият анализ 

съдържа редица иновативни елементи не само в мащабите на българската 

философска традиция. Проблемите за суверенитета в колективен и в 

индивидуален аспект, за правата и тяхното признаване, за културните и 

религиозните основи на политическите различия подлежат на критическо 

преосмисляне във връзка с разбирането на същността на демокрацията, на 

съвременните конфликти и на глобалните трансформации. Иновативността и 

оригиналността в подхода на дисертанта намират израз в разкриване и 

доказване с нови изворови и други методологични средства с 

интердисциплинарен характер на съществени нови страни в обхващането на 

личностните аспекти на политическото. Те присъстват и в усилията на Емил 

Георгиев да хвърли мост между теоретичните построения и актуални 

проблеми от дневния ред на днешния български политически живот като 

отзоваването на депутати, модерните форми на гласуване и жребий, 

параполитическата роля на медиите. 

Има достатъчно основания да се твърди и, че авторът не само е 

изпълнил изискванията за малка докторска дисертация, но и успешно е 

поставил и реализирал изключително сериозни теоретични задачи от по-

висок ред. Те се отнасят до разглеждането на политическото в оптиката на 

културата и правото, както и в прилагането на интердисциплинарен подход 

към традиционни философски теми, който позволява те да бъдат представени 
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и интерпретирани по нов начин. Той има за цел да покаже как чрез 

обяснителния модел за фикционалното политическо тяло на средновековния 

владетел може да се отговори на въпроса има ли и какви са феномените на 

политическото тяло на отделния гражданин, извън традиционно приетото му 

отъждествяване с нещо като „избирателен корпус”. В цялото дисертационно 

изследване е прокарана и последователно защитена авторовата теза, че 

политическото тяло е двойник на природното (физическото), или, че тялото е 

амбивалентно и има както физическа, така и символна характеристика. Като 

свят от ценности и смисли (мрежа от символи) културата се оказва възможна 

чрез „умножаването” на тялото в символното действие на човека, с което то 

придобива определени фикционални качества. Фикционалното тяло е 

създадено от необходимостта човешките общности да разширяват и 

утвърждават мрежите на своето съществуване. Фикцията е специфична 

същност, в която се преплитан интердисциплинарните оптики в подхода на 

Емил Георгиев – философско-теоретична, правна, политико-

институционална, културулогична, антропологична. 

Предложеният за защита дисертационен труд е в общ обем от 257 

страници и се състои от увод, седем глави, заключение и библиография, 

съдържаща 140 заглавия на български, английски, немски и руски език. И 

макар, че авторовата аргументация е построена основно върху идеи и модели 

на Ернст Канторовиц от неговото съчинение „Двете тела на краля”, 

възгледите на Карл Шмит за суверенитета, концепцията на Касирер за 

политическия мит и Фуко за технологиите на властта („Надзор и наказание”), 

анализът на Емил Георгиев свидетелства за изключително богата ерудиция 

не само в областите на философията на политиката и културологията, но и в 

по-конкретни такива като правото, конституционализма, историята на 

културата. Подходът му е теоретично-концептуален и изключва каквото и да 
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е разпиляване в историческите детайли, чието предназначение е единствено 

да илюстрират постигнатите резултати. Негово предимство е свързването на 

исторически и философско-спекулативни подходи като изложението съдържа 

едно богатство от преливащи се и следващи един след друг смисли и 

интерпретации  

Методологията на изследването напълно съответства на поставените 

цели и допринася за тяхното успешно постигане. Тя се опира на умелото 

съчетаване на политологичен, културологичен, философско-правен и 

конституционалистки подходи с тези на феноменологията и 

антропологизираната философия на политиката. Напълно съм съгласен с 

нагласата на Емил Георгиев, че концептуалният подход трябва да тръгне от 

идеята, че философията (политическа, философия на правото, философска 

антропология) има предназначението да съдейства за изграждане на различни 

концепти, които да придадат смисъл на феномени като политическо, 

културно, човешко, телесно. Философията естествено се превръща в 

концептуално ядро, което задава теоретико-методологическа база за 

обяснение и интерпретация на явления от политическия, правния или 

културния ред. 

Структурата на дисертационното изследване е целенасочено подчинена 

на поставените задачи и допринася за тяхното успешно реализиране. 

Анализът върви в началните глави от амбивалентността на тялото и 

културата, предисторията на политическото тяло (Аристотел, Хобс) към 

обосноваването на необходимостта от антропологизиране на политическото, 

което в модерната философия наистина едностранчиво се свързва с 

държавата. Така колегата Емил Георгиев успешно обосновава своята позиция 

в съвременните философско-политически дискусии – той е на страната на 

свободната личност и нейния мъчително отстояван суверенитет. Кризата на 
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политическото в традиционната национално-държавна аксиоматика 

характеризира епохата на глобализацията и определено съдейства за една 

нова актуалност на проблема за политическото тяло на гражданина.  

За мен лично обосноваването на неговата гледна точка в този спор 

представлява специален полемичен интерес, защото в свои сравнително 

скорошни публикации съм си позволявал да защитя една по-различна гледна 

точка, свързана със съмнения в „отмирането” на държавата и във 

възможностите за развитие на един нов космополитизъм с глобално 

приложение. Писал съм, че неолибералната политическа философия се крепи 

на някои твърде устойчиви митове, както и на идеологични заблуди. Затова 

мога откровено да призная, че избраният подход за антропологизация на 

политическото чрез фикцията за политическото тяло ми допада със своята 

дълбочина и евристични възможности за отстояване на суверенността на 

личността. За това допринася и основаването на изводите върху разбирането 

на културата като основана на свободен избор – за Емил Георгиев 

цивилизацията е начин да се осигури продължаване на мисленето, а 

културата – продължаване на действието, като политическото тяло е средство 

за де/конструиране на правния порядък. Склонен съм да призная, че 

идеалистичната убеденост на автора в самостойността и суверенността на 

индивида чрез неговото политическо тяло ми допада, защото в днешния 

разбъркан свят ми става все по-трудно да видя възможности за 

преодоляването на общностните (религиозни, културни, социални, 

политически и др.) различия между хората в полза на свободната личност 

надмогнала ограниченията на политическото. 

Сред най-интересните глави в дисертацията са четвърта и пета, в които 

Емил Георгиев посвещава вниманието си на осмисляне на ролята на 

религията и на митическото в утвърждаването на обяснителния концепт на 
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политическото тяло. Той успешно установява връзките и зависимостите 

между тях, преминава от отношенията между религия и теология към ролята 

на модерните политически митове. Политическото и митическото се 

разглеждат като аналогични като тъждества и тоталност от противоречия. 

Шестата глава представя еманципацията на политическото тяло на 

гражданина на базата на примери от английското право след революцията, 

идеите на Фуко от „Надзор и наказание” и на Чезаре Бекария от „За 

престъпленията и наказанията”. В седмата глава е развита и аргументирана 

тезата, че политическото тяло има свое битие, което е трансцендентно, в 

правопорядъка и правоприлагането, създаващи върховенството на закона. 

Съвременните демокрации са празни пространства, които се запълват с 

политически тела – в тази роля влизат гражданина, депутата, държавния 

глава. Политическото тяло е представено в режимите и границите на 

политическото. Теоретичният инструментариум е приложен към редица 

интереси въпроси – политическите тела на държавните глави, на народните 

представители, исторически аспекти като антиеврейското законодателство по 

време на войната. Ключово значение има използването на концепцията на Х. 

Крабе в обосноваването на суверенитета на политическото тяло на 

гражданина, което предполага за държавата да остане само функцията по 

„производство” на право. Това естествено си остава една силно идеализирана 

перспектива, защото в днешния глобално и локално разделен свят правото 

продължава да разделя не по-малко от политическите, религиозните и 

културните граници. 

Научните постижения на дисертанта могат да бъдат по-конкретно 

изведени на базата на досегашния анализ. Първото е детайлното и 

достатъчно оригинално философско осмисляне на взаимната връзка на 

политическото с културата. Приложеният в дисертационния труд 
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интердисциплинарен подход дава много добри теоретични възможности за 

осмисляне на политическото и правно-конституционното чрез културата. 

Политическото тяло се разглежда като процес на ограничаване (в 

цивилизацията) и процес на освобождаване (в културата). Тази 

културологична фундираност на изводите на Емил Георгиев има сериозна 

концептуална и методологична стойност. 

Обръщането на теоретичното внимание във философията на 

политиката и философията на правото към проблема за „двете тела” в 

политиката също следва да бъде оценено като принос. Това е постигнато чрез 

въвеждането на идеята за политическото тяло на гражданина. Така избраният 

подход е особено перспективен в светлината на често губещите се разлики 

между теорията на политиката и нейното философско разглеждане – 

благодарение на приложения инструментариум определено се очертава една 

специфично философска перспектива за осмисляне на политическото. 

Изключително позитивно може да бъде оценено и изграждането и 

разгръщането на концепта за политическото тяло на гражданина като 

„вечен”, постоянно действащ суверен. Възприетата от средновековната 

политическа теология идея за различното от физическото политическо, или 

гражданско, тяло не само надхвърля традиционното му разглеждане като 

„избирателен корпус”, но и дава възможности за приложение към различни 

модуси на политическото – гражданина, депутата, държавния глава. Успешно 

е защитена тезата, че това политическо тяло е невидимо, но „вечно”. 

В рамките на приносните моменти следва да бъдат поставени и 

очертаните най-вече в последната глава приложения на теоретичния концепт 

за политическо тяло. Той е отнесен към обяснението на феномени от 

българската история, право и политика. Това превръща авторовата теза в не 

само философски разработен инструмент, но и в исторически изведена и 
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емпирично приложена към богат спектър от феномени. Съгласен съм с 

автора, че медиите имат параполитическа функция, защото не носят 

политическа отговорност, но те са част от политическото, защото изразяват 

политически и икономически интереси, а също и опосредстват публичния 

диалог на гражданите с държавата и корпоративните субекти. 

С оглед на необходимостта да бъдат набелязани някакви препоръки, 

бих искал да споделя, че се надявам, може би в следващи свои изследвания, 

Емил Георгиев да продължи темата и да покаже на основата на концепта за 

политическото тяло как личността може наистина да се еманципира от 

многопосочните политически, културни, етнически, социални, религиозни и 

други общностни ограничения, несводими само до правни характеристики, и 

да реализира своята свобода. Теоретичните модели се нуждаят от 

непрекъснато сравняване и напасване на реалността, и затова идеята за 

политическото тяло се нуждае от съотнасяне с цялото многообразие от 

култури, форми на живот, религии и ценности в съвременния свят. Това 

означава, че заложеният и развит от Емил Георгиев концепт крие евристични 

възможности за осмисляне на отношенията между индивид и общност. 

В заключение бих искал отново да изразя високата си оценка за 

постиженията на дисертационния труд на Емил Георгиев „Политическото 

тяло на гражданина”, която ми дава пълното основание да призова научното 

жури да гласува единодушно за присъждането му на образователната и 

научна степен „Доктор” в професионалното направление 2.3 Философия! 

17.02.2015 г. 

    РЕЦЕНЗЕНТ: 

     (проф.д-р Вихрен Янакиев Бузов, 

     Философски факултет, 

     ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”) 


