
С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертацията на Емил Георгиев 

Политическото тяло на гражданина 

 

Дисертацията се състои от увод, седем глави и заключение в обем общо от 

около 240 стр. В библиографията са посочени 125 цитирани публикации на 

български, руски, английски и немски език, а също 2 интернет източника. 

В първа глава се въвежда главният за дисертацията въпрос за способността 

на човека да бъде носител освен на физически свойства, също и на 

културни функции. Втора глава има предимно историко философски 

характер. Показани са начините, по които се осмислят политическите роли 

на индивидите при Аристотел („Политика”) и Хобс („Левиатан”). Трета 

глава може да се нарече отправна точка за същинското изследване, което 

представлява дисертацията. Това е представянето на- и рефлексията върху 

концепцията на Ернст Канторовиц за двете тела на краля, развита в 

едноименната негова монография, публикувана през 1957 г. Става дума за 

разграничението между физическото тяло и опиращата се на 

трансцендентни основания владетелска функция на краля, която 

Канторовиц характеризира като „политическо тяло”. Тази категория, или, 

може би по-скоро – метафора – изиграва значима евристична роля в 

съвременната философия на политиката и едно от достойнствата на 

дисертацията на Емил Георгиев е, че се опира методологически върху 

толкова оригинална и важна политико-философска концепция. 

Четвърта глава е посветена на политическата теология, включително на 

разликите между разбиранията за нея на Канторовиц и Карл Шмит. В пета 

глава авторът са занимава с политическия мит и с ролята на митическото 

за утвърждаване на схващането за политическото тяло. В шеста глава Е. 

Георгиев разгръща собствената си концепция за политическо тяло на 

гражданина, а в седма интерпретира редица политически феномени като 

проявления именно на политическото тяло на гражданина. 

Като цяло дисертацията представлява опит за изследване на 

възможностите да се прилага категорията (или може би ще е по-точно да се 

каже „евристичната метафора”) „политическо тяло” и към отделния 

гражданин, освен към владетеля и към политическия субект (от рода на 

гражданство или държава…). В известен смисъл Е. Георгиев репликира 



Канторовиц. След като последният e показал убедително когнитивния 

потенциал на категорията „политическо тяло” за разкриване на 

разбиранията за властта на владетеля в средновековието, защо да не видим 

какво ще се получи, ако я използваме и за интерпретиране на политическия 

живот в модерните общества, като я приложим и към гражданина? 

По мое мнение възприетият от Е. Георгиев изследователски подход към 

темата на дисертацията крие известни рискове, но е и твърде обещаващ в 

методологическо отношение. Наистина, пряка аналогия между ролята на 

политическото тяло на краля, както е представена от Канторовиц и ролята 

на политическото тяло на обикновения гражданин в наши дни не може да 

се прави. Не случайно подзаглавието на книгата за двете тела на краля е 

„Изследване на средновековното политическо богословие.” Идеята за 

политическо тяло на краля е немислима в секуларен контекст, докато Е. 

Георгиев развива схващането си за политическо тяло на гражданина 

именно в светски план. 

От друга страна, обаче, между двете концепции могат да се правят 

интересни съпоставки. Идеята на Канторовиц за двете тела на краля 

визира, наред с другото, неотделимостта на политическото от физическото 

тяло на монарха, която е гарантирана от трансцендентния произход на 

неговата власт – за разлика от модерното диференциране на социалната 

функция на човека от неговото индивидуално съществуване. Т.е. 

политическата функция на краля е негово собствено „тяло” – няма как да 

бъде отделена от неговата персона. Приложена към гражданина, 

метафората „политическо тяло” може да се разглежда и като означаваща 

неотделимост на политическите права на гражданина от неговата личност. 

Т.е. не става дума за някакъв предикат, който е външно приписан на 

някакъв субект, а за самото тяло, в друго проявление, на гражданина. 

Също така, намирам за ценна тази концепция и в друг аспект. Категорията 

„политическо тяло на гражданина” може да се разглежда и като 

синтезираща дескриптивен и прескриптивен компоненти в своето 

отношение към политическия живот. Тя се отнася както до фактическата 

политическа роля, която един гражданин може да-, а може и да не играе, 

така и до политическия статус, включващ и политическите права на 

гражданина като такъв. 



С една дума – начинанието, с което се е заел авторът на дисертацията, а 

именно – да разработи концепция, аналогична на тази на Канторовиц, но 

приложена към обикновения гражданин в модерното общество, провокира 

интересни размисли, което само по себе си вече е принос по отношение на 

политическата философия. 

И накрая ще споделя едно свое впечатление, без претенции това да бъде 

някаква аргументирана критика. За дисертацията е характерна известна 

методологическа „полифоничност”. Е. Георгиев сам заявява, че ще 

използва „…културологичен подход, както и феноменологичен и 

антропологичен (на базата на структурната антропология) анализ”, а също 

и политологичен, и конституционно-правен метод на работа”.  (с. 7 в 

електронния вариант на текста). Подобно комбиниране на толкова 

различни методологии, колкото и да се налага от естеството на предмета 

на изследването, някак разфокусира последното. 

В заключение ще обобщя, че дисертацията на Е. Георгиев представлява, по 

мое мнение, оригинално, мащабно и с приносен характер научно 

изследване, което ми дава основание да смятам, че неговият автор напълно 

заслужава образователната и научна степен „доктор по философия”. 

 

18.02.2015 г.     проф. дфн Пламен Макариев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


