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Становище 

от проф.дфн Георги Карасимеонов, член на жури по конкурс за 

присъждане на научната и образователна степен доктор по политология на 

Елка Иванова Златева представила дисертация на тема „Републиканската 

теория за разделение на властта в първите американски институции 1776-

1787” 

 

 

        Елка Златева ни представя научен труд по тема, която не е 

разработвана в България. Това прави трудът и особено ценен. Не само 

защото ни запознава в детайли с „мисловния процес” на бащите на първата 

американска конституция. Но също така ни „развежда” компетентно в тази 

лаборатория, както тя се изразява, на политическата мисъл, свързана с 

множество интересни дебати и изводи при създаването на щатските 

конституции и първата писана конституция на конфедерацията. Тя прави 

важни изводи със съвременно звучене по възловия въпрос на всяка 

демокрация – как да се балансира политическата власт между суверена, 

народа и неговите избраници в политическите институции.  

        В САЩ след 1776 година основният сблъсък на мнения се свежда 

преди всичко до въпроса как да се „раздели” и „преразпредели” властта 

между субектите на конфедерацията и централната власт. Според думите 

на Уилям Питърс „ Основна цел на създателите на тези конституции бе 

създаването на управление така структурирано, че властта на тези 

овластени с управлението да не могат никога да посегнат на свободата на 

управляваните. Тиранията да се направи невъзможна.” (A More Perfect 

Union, The Making of the United States Constitution, Crown, NY 1987, p.3) 

Така нар. Articles of the Confederation в крайна сметка не съумяват да 

осигурят нужния баланс между самостоятелността на отделните щати и 

прерогативите на централната власт. Затова само шест години след 
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приемането им през 1781 година първата американска конституция се 

коригира изцяло и през 1787 година се приема днешната американската 

конституция основана на федералния принцип. Поради това особено  

интересни са дебатите от този първи период на конституционно творчество 

на американците, за да се види  еволюцията им от една форма на 

управление до другата, оказала се трайната. Този факт свидетелствува и за 

интелектуалния и теоретичния потенциал на първостроителите на 

американската република. В този смисъл работата на Златева представлява  

важен принос, защото ни разкрива непознати досега у нас страни на този 

процес разгледан в дълбочина. 

      Златева отделя цяла глава, първата, на политическия език на 

създателите на щатските конституции и на новата конфедерация. Чрез 

политическия език Елка Златева откроява така нар. евангелистко–

републикански синтез изиграл основна роля при оформянето на първата 

американска конституция и на щатските конституции. Тя правилно 

посочва, че сближаването на пуритано-евангелсткото християнство с 

републиканската идеология не заличава разликите между двете. Чрез 

многобройните проповедници на христовата вяра още по време на 

създаването на американската държава се откроява характерното за днес 

послание за Америка като богоизбрана нация с особена мисия в света, 

призвана да опази свободата на гражданите й. Както пише Златева,  в хода 

на своето развитие САЩ периодично изтъкват като водещ принцип във 

вътрешната и външна политика републиканското управление като най-

добрия пазител на евангелието. Това сумира в голяма степен вярата и 

насоката на мисленето на първите бащи на американската конституция. 

Така се формира така нар. християнски републиканизъм. 

       Водеща в дисертация е втората глава. В нея авторката очертава 

основния проблем на американския конституционализъм – съотношението 

между централно и местно ниво, между прерогативите на отделните щати 
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и централната власт. Тя точно откроява ключа към провала на първия опит 

да се създаде конституция в интерес на щатите и техния съюз. Тя 

подчертава, че основната причина довела до написването на втора, 

коренно различна конституция, е че Конгресът не разполага с почти 

никаква власт да налага общите решения, финансово и политически той не 

може да бъде ефективен орган на централната власт. Фактически с първата 

конституция се ражда демократически деспотизъм по думите на Адамс. 

Той възпрепятствува ефективното взаимодействие между щатите и 

конгреса. Президентът е де факто фигурант без реални правомощия. 

     Правилно е отделено значимо място на водещата фигура в дебатите за 

нова конституция, Медисън. В сблъска между федералисти и 

антифедерасти се поражда един траен  дебат, който продължава в някои 

отношения и в наши дни.  

       Най-силната страна на Златева е нейната способност да борави 

свободно с трудни текстове изискващи много добро познание на езика и 

мисълта, както на древните мислители, така и на авторите на американския 

конституционен модел.  

        Тя ни представя един зрял труд написан с теоретична дълбочина, 

който дава нови знания за  теорията и  практиката на американските 

мислители, които след неуспеха на първата конституция създават нова 

уникална конституция, чийто текстове  ръководят и днес политическия 

процес в САЩ. 

        Предлагам на научното жури да присъди научната и образователната 

степен доктор по политология на Елка Златева. 

 

 

Проф.дфн Георги Карасимеонов 

4 октомври 2011 година 
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