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Дисертацията на Елка Златева на тема „Републиканската теория за 
разделение на властта в първите американски конституции 1776-1787” е 
изследване, което изпълнява формалните изисквания, заложени в 
съответните законови и други нормативни документи, и което отговаря във 
всички свои аспекти на критериите, поставени пред една докторска теза. 

Сравнително редки напоследък са случаите, когато у нас се представя 
дисертация от полето на историята на политическите идеи. С още по-
голяма сила това важи за анализа на документи, произведения и автори, 
свързани със спецификата на развитието на републиканските идеи в 
американски контекст. В този смисъл трудът на Златева обогатява и без 
това малкото на брой изследвания от български автори в тази област. При 
това става дума за достатъчно значима тема, която продължава да има 
своите измерения и в съвременните дискусии. Американците, стъпвайки на 
британското наследство и на собствения си опит, създават модерния 
конституционализъм, в основата на който са републиканските идеи. В края 
на изследвания от авторката период  (1787) единствените писани 
конституции са в англоговоряща Америка. 

Разбира се, тази тема сама по себе си крие рискове да се превърне в по-
добър или по-лош преразказ на множеството трудове на известни имена в 
американската и световната политическа мисъл. Несъмнено постижение на 
авторката е, че тя до голяма степен е успяла да избегне тази заплаха и да 
представи едно самостоятелно изследване, което има своите достойнства и 
приноси. Бих посочил следните основания за този извод: 

Първо, тя се е насочила към изследване на политическите идеи в един 
сравнително тесен период (1776-1787) от континиума на американската 
конституционна история, започнал през 1620 г. и стигнал до приемането на 
федералната конституция през 1787 г. Този период е характерен с 
изключителна интензивност на политическите експерименти и иновации, с 
търсене на нови институции, които да гарантират в специфичната 
американска среда реализацията на традиционните републикански идеи. 
По това време се обсъждат и приемат десетки конституции от първите 
щати и на национално ниво, около които съответно се разгарят дебати, 
намерили място в хиляди памфлети и статии. В цялата тази сложност и 
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пъстрота на идеите има място за изследване на недотам познати имена, но 
най-вече и за нови авторски виждания. 

На второ място, Златева е намерила свой ракурс към това трудно 
избродимо идейно наследство, а именно преплитането и взаимодействието 
на идеите на републиканизма и на протестанството, което й е позволило да 
погледне на конституционните дебати от една сравнително нетрадиционна 
гледна точка. Като проследява динамиката на това „съжителство” и 
неговата роля в хартите от колониалния период, в първите щатски 
конституции, в т. нар. Устав на Конфедерацията до момента на приемане 
на федералната конституция, тя обосновава и основните си теоретични 
изводи. А те са за изместване в последна сметка на дълго време 
доминиралия републиканско-протестантски синтез от либералната 
доктрина, акцентираща върху ролята на институциите. 

И на трето място, тя използва една не лека за прилагане, но подходяща за 
изпълнение на изследователските цели методология, разработена от 
Куентин Скинър и залагаща на анализ на политическите идеи в собствения 
им езиков и времеви контекст. Това прави изследването достоверно, а 
изводите – убедителни. 

Като цяло в дисертацията си Елка Златева демонстрира сериозни качества 
на изследовател, който успява да вникне дълбоко в автентичните идеи на 
американския политически дискурс от времето на Конфедерацията и да ни 
представи многообразната картина на развитието и налагането на 
основните стълбове на американския конституционен модел. 

В заключение, налице са всички основания от гледна точка на значимост, 
самостоятелност, прецизност и научно качество на дисертационния труд, 
за да подкрепя присъждането на образователната и научна степен „доктор 
по политология” на Елка Златева. 
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