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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Валери Златанов Личев, 

зав. секция „Антропологически изследвания” в ИИОЗ – БАН 

 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

доцент, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр. 52/02.07.2019 

 

І. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ И 

ДЕЙНОСТТА НА КАНДИДАТА 

 

В конкурса за доцент по специалността Социална философия участва 

един кандидат – гл. ас. д-р Гергана Миролюбова Попова. Научната й 

продукция е впечатляваща – 29 публикации, от които три монографии (две 

на български език и една на английски), както и 26 статии, също на двата 

езика. 

Научните интереси на Г. Попова са съсредоточени основно върху 

философията на тялото, разгледано основно през призмата на неговите 

употреби в годините на социализма. След защитата на дисертационния си 

труд тя продължава изследванията си в същото проблемно поле, като ги 

разширява и задълбочава. Освен това Г. Попова има интереси в областта 

на изкуството, социалната антропология, биополитиката, теорията на пола 

и др. Характерен момент за изследванията й е, че тя анализира човешкото 

тялото не като гол обект или вещ, редопоставена на останалите предмети 

от външния свят, а като подложено на контрол, посредством включването 

му в различни дискурсивни техники и практики. 

В конкурса гл. ас. д-р Г. Попова участва с три монографии, една от 

които – „Избрани лекции по социална философия” – може да бъде 

използвана и като учебно помагало. В този труд тя въвежда някои основни 
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концепции, интерпретиращи настъпването на духовната криза в Европа в 

периода между двете световни войни. Същевременно тя излага и някои 

значими социални теории, анализиращи проблемите на модерното 

общество. На тази основа читателите биват запознати не само с отговорите 

на вече зададени въпроси, но и получават възможност сами да се питат за 

бъдещето на Стария континент, отклонявайки се от готовите решения. 

Г. Попова отчита репресивния характер на съвременната 

цивилизация, както и възможностите за създаване на нов, нерепресивен 

социален ред. Същевременно е важно да се отбележи, че модерната власт 

произвежда, а не само репресира. На тази основа могат да бъдат открити и 

различни форми за противодействие спрещу нея.  

Властта не е съсредоточена в един единствен център и поради това 

не може да бъде разглеждана като еднороден феномен, произтичащ от 

контролиращите функции на политическата машина. По-скоро на нея 

трябва да се гледа като на разпръснат феномен, пронизващ всички форми 

на социалния живот или като на „легион” по думите на Р. Барт. 

Най-силно впечатление прави монографията на гл. ас. д-р Г. Попова 

„Тялото в оксимороните на социализма”. Разглежданите от нея теми дълго 

време са били игнорирани от философските анализи поради 

неправомерните им оценки като незначителни или маловажни. След 

трудовете на М. Фуко обаче вече е трудно да се смята, че те могат да бъдат 

пренебрегвани, тъй като именно посредством тяхното изследване става 

възможно разкриването на сложните властови схеми и отношения, в които 

е вплетен реалният човешки живот. 

Без да цитира голословно или ненужно да възпроизвежда чужди 

концепции, Г. Попова адаптира подбраните от нея теории към засегнатата 

проблематика. Ясно личат предпочитанията й към автори, отдаващи в 

своите изследвания приоретет на теорията на езика, доколкото всички 

социални феномени се структурират чрез символните способности на 
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човешкото същество. Единствено по този начин могат да бъдат избегнати 

есенциалистките интерпретации на социалните феномени. 

Гл. ас. д-р Г. Попова успява да проникне отвъд привидната 

периферност или маргиналност на разглежданите от нея проблеми, 

проявявайки изключително внимание дори към привидно най-

незначителните детайли. По този начитн тя успява да проследени ефектите 

от вписванията на индивидите в различни „властови диаграми”. 

Същевременно тя успява да обобщи микроанализите си в една значително 

по-обща и цялостна картина на обществото, преодолявайки наивната 

философска абстрактност. 

Съсредоточаването върху връзката език – тяло – власт позволява на 

Г. Попова да експлицира недоотчетени механизми на контрол, използвани 

от социалистическата власт за дисциплиниране на телата. Строителите на 

новия социален ред трябва да бъдат произведени, което означава 

генерирането на принципно нов тип норми и правила за изграждане на 

личността. 

Именно по тази линия авторката открива множество противоречия, 

които обобщено отразява в заглавието на монографията си. Бъдещият 

строител на социализма трябва да бъде „жизнеутвърждаващ аскет”, 

отричащ се от себе си в името на другите, които също като него трябва да 

бъдат способни на аналогично себеотдаване. Опасността е, че в резултат на 

подобно себеотрицание ще се стигне до общество, съставено от индивиди, 

напълно лишени от собствени личности. 

Специално внимание участничката в конкурса отделя на сравнението 

и на откриването на разлики между разбиранията за тялото като машина и 

като организъм – аналитични метафори, които тя евристично прилага към 

ранните години на изследвания от нея период. По този начин тя изяснява 

механизмите, чрез които новоутвърдената власт налага на бъдещите 
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строители на социализма конкретни форми на отношение към техните 

тела, желания, социални връзки и символни взаимодействия. 

Всички тези властови стратегии са пронизани от нерефлектирани 

противоречия, които Г. Попова умело открива, анализира и обобщава чрез 

различни оксиморони, визиращи концептуализациите на идеологически 

разкъсаното тяло, раздвоено, от една страна, от налаганата му 

жизнерадостност, бодрост и ентусиазъм, а, от друга, от необходимостта от 

въздържание, потискане на желанията и тотален самоконтрол. 

 

ІІ. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ  

 

Смятам че, текстовете на гл. ас. д-р Г. Попова се отличават с 

изключителна прецизност и рефлексивност, така че към тях не мога да 

отправя сериозна критика. Според мен самата авторка най-добре би могла 

в бъдеще да ги изчисти от тематичните, методологични или концептуални 

неясноти, ако открие такива. 

Основният проблем според мен е свързан с повторението на теми в 

различни публикации. Донякъде това е обяснимо, когато изследването на 

един проблем се развие и прерасне в студия или монография. Въпросът е 

тази практика да не се превръща в стил на работа, симулиращ научна 

продуктивност. 

Имайки предвид научните интереси на гл. ас. д-р Г. Попова, както и 

използвания от нея методологичен апарат, бих й препоръчал да разшири 

изследванията си в областта на философия на тялото, като обърне 

внимание например върху хигиената като специфично проблемно поле, в 

което се пресичат различни властови техники, законодателни мерки, 

частнонаучни знания, образование, социални практики и т.н. По този 

начин могат да бъдат разкрити допълнителни аспекти на символните 

механизмите за дисциплиниране и контрол на телата. 
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Освен това гл. ас. д-р Г. Попова би могла да обогати изследванията 

си, ако включи в тях късните трудове на М. Фуко, в които той излага 

възгледите си за естетиката като метод на себеизграждане или оформяне 

на свой собствен, самостоятелен и уникален стил на живот. 

Също така, отчитайки афинитета на гл. ас. д-р Г. Попова към езика и 

поражданите на тази основа социални проблеми, бих й препоръчал да 

разшири тематичната област на нейните изследвания чрез обръщането на 

внимание на художествената литература, писана по времето на 

социализма. Имам предвид не само идеологически повлияните 

произведения, целящи налагането на нов тип самосъзнание у индивидите, 

но и цензураните от властта текстове, които или не виждат бял свят, или 

достигат до широката публика след написването им на „езопов език” – 

принуда, на която един западен автор завижда заради стимулиращия й 

ефект върху художественото въображение. 

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Въз основа на прочетените текстове мога да убедено да заявя, че гл. 

ас. д-р Гергана Миролюбова Попова притежава изключително богата 

теоретична и езикова култура. Тя умело съчетава издирването на 

автентични документи от времето на социализма с критичния им прочит, 

използвайки методологията на известни и утвърдени автори като М. Фуко, 

Ж. Бодрияр и др. Текстовете й се отличават с ясен и изчистен научен стил, 

изключително добра структурираност и подреденост на анализите, 

разкриващи способност за самостоятелно мислене и добра аргументация. 

Лекотата при четене обаче в никакъв случай не произтича от 

повърхностност или липса на идеи. 

Изключително добро впечатление прави не само способността на гл. 

ас. д-р Г. Попова да се ориентира в изворите, от които могат да бъдат 
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набавени нужните данни за механизмите на дисциплиниране на телата, но 

и рефлексивното й отношение към използваните източници. Поради това 

тя провежда изследванията си, без да прибягва към употребата на готови 

щампи или заимствани клишета. Удържайки собствената си гледна точка, 

тя убедително разкрива механизмите, посредством които 

социалистическото тяло се вписва в контраверзиите на социалистическата 

идеология. 

Отчитайки обема и евристичния характер на научните трудове, с 

които гл. ас. д-р Г. Попова участва в конкурса за доцент по направление 

Социална философия, смятам, че те напълно отговарят на изискванията на 

ЗРАСРБ. Поради това гласувам убедено „за” за назначаването й на 

академичната длъжност „доцент” във Философския факултет на ЮЗУ 

„Неофит Рилски”. 

 

09.10.2019 г.     гр. София 

       доц. д-р Валери Личев 
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OPINION 

 

by Assoc. Prof. Dr. Valery Zlatanov Lichev, 

Head of Anthropological Research Department at the Institute for the Study of 

Societies and Knowledge – BAS 

 

Member of the Scientific Jury in the competition for the occupation of the 

academic position Associate Professor, announced by Neofit Rilski SWU in the 

State Gazette, No. 52 / 02/07/2019 

 

I. SUMMARY OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS AND CANDIDATE´S 

ACTIVITIES 

 

In the competition for Assoc. Professor in the field of Social Philosophy, 

one candidate participated – Assist. Prof. Dr. Gergana Mirolubova Popova. Her 

scientific output is impressive: 29 publications, of which three monographs (two 

in Bulgarian and one in English), as well as 26 articles also in both languages. 

G. Popova's scientific interests are focused mainly on the philosophy of the body 

considered mainly through the prism of its uses in the years of socialism. After 

defending her dissertation, she continues her research in the same problem area, 

expanding and deepening them. In addition, G. Popova has interests in the fields 

of art, social anthropology, biopolitics, gender theory and etc. A characteristic 

point of her research is that she analyzes the human body not as a naked thing 

placed between other objects from the outside world, but as subjected to control 

through its involvement in various discursive techniques and practices. 

In the competition Asist. Prof. G. Popova participates with three 

monographs, one of which – Selected Lectures on Social Philosophy – can also 

be used as a teaching tool. In this work, she introduces some basic concepts that 

interpret the onset of the spiritual crisis in Europe between the two world wars. 

At the same time, she presents some important social theories that analyze the 
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problems of modern society. On this basis, readers are not only familiar with the 

answers to the questions already asked, but also have the opportunity to ask 

themselves about the future of the Old Continent, deviating from the ready 

solutions. 

G. Popova considers the repressive nature of modern civilization, as well 

as the possibilities for creating a new, non-repressive social order. At the same 

time, it is important to note that modern power produces, but not only represses. 

On this basis, various forms of counteraction can be found against it. 

Power is not concentrated in a one and only center and therefore cannot 

be regarded as a homogeneous phenomenon arising from the controlling 

functions of the political machine. Rather, it must be seen as a diffused 

phenomenon that permeates all forms of social life or as a "legion" in the words 

of R. Bart. 

The strongest impression makes the monograph of Asist. Prof. Dr. G. 

Popova The body in the oxymorons of socialism. For a long time, the topics she 

considered were ignored by philosophical analyses because of their wrongful 

evaluations as insignificant or inessential. However, after the works of M. 

Foucault, it is already difficult to believe that they can be neglected, because it is 

through their study that the complex power schemes and relationships in which 

real human life is involved are revealed. 

Without quoting or repeating foreign concepts in a vocal or unnecessary 

way, G. Popova adapts the theories she has selected to the issues involved. Her 

preferences for authors who prioritize language theory in their research are clear, 

insofar as all social phenomena are structured by the symbolic abilities of the 

human being. Only in this way can essentialist interpretations of social 

phenomena be avoided. 

Assist. Prof. G. Popova manages to penetrate beyond the apparent 

periphery or marginality of the problems she is considering with extreme 

attention to even the most insignificant details. In this way, she is able to trace 
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the effects of the individuals' inscriptions into various "power diagrams". At the 

same time, she manages to summarize her microanalyses into a far more general 

and complete picture of society overcoming naive philosophical abstraction. 

The focus on the language-body-power relationship allows G. Popova to 

explicate the unaccounted for control mechanisms used by the socialist power to 

discipline the bodies. The builders of the new social order must be produced 

which means the generation of a fundamentally new type of rules and norms for 

the construction of personality. 

It this way the author finds numerous contradictions which she 

summarizes in the title of her monograph. The future builder of socialism must 

be a "life-affirming ascetic" who denies himself on behalf of others who, like 

him, must be capable of analogous self-giving. The danger is that such self-

denial will lead to a society made up of individuals completely devoid of self. 

The contestant pays special attention to the comparison and the finding of 

differences between the conceptions of the body as a machine and as an 

organism: analytical metaphors that she heuristically applied to the early years 

of her research period. In this way, she clarifies the mechanisms by which the 

newly asserted power imposes on the future builders of socialism specific forms 

of attitude toward their bodies, desires, social connections and symbolic 

interactions. 

All these power strategies are pierced with unreflected contradictions 

which G. Popova skillfully discovers, analyzes and summarizes through various 

oxymorons, describing the conceptualizations of the ideologically torn body, 

divided, on the one hand, by its imposed cheerfulness, vivacity, and enthusiasm, 

on the other, by the need for restraint, desire suppression, and total self-control. 

 

II. CRITICAL NOTES AND RECOMMENDATIONS 
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I believe that the texts of Assist. Prof. G. Popova are distinguished for 

their exceptional precision and reflexivity, so I cannot criticize them seriously. 

In my opinion, the author herself could best clear them in the future from 

thematic, methodological or conceptual ambiguities if she finds them. 

According to me, the main problem is the repetition of topics in various 

publications. To some extent this is explainable when the research of a problem 

develops and grows into a bigger study or monograph. The point is not to turn 

this practice into a work style that simulates scientific productivity. 

Considering the scientific interests of Assist. Prof. G. Popova, as well as 

the methodological apparatus used, I would recommend to her to expand her 

research in the field of body-philosophy, paying attention, for example, to 

hygiene as a specific problem area in which different power techniques, 

legislative measures, private scientific knowledge, education, social practices, 

etc intersect. In this way, additional aspects of the symbolic mechanisms for the 

discipline and control of bodies can be revealed. 

In addition, Assist. Prof. G. Popova could enrich her research if she 

included in it the late works of M. Foucault, in which he presented his views on 

aesthetics as a method of self-construction or shaping one´s own, independent 

and unique lifestyle.  

Given the affinity of Assist. Prof. Dr. G. Popova on the language and the 

social problems created on this basis, I would recommend her to expand the 

thematic area of her research by paying attention to the literature written during 

the time of socialism. I mean not only ideologically influenced works aimed at 

imposing a new type of self-consciousness on individuals, but also texts 

censored by the authorities which either do not see the light or reach the general 

public after writing them in an Aesop language: a restriction which one Western 

author is jealous of its stimulating effect on artistic imagination. 

 

III. CONCLUSION 



 5 

 

On the basis of the texts read, I can confidently state that Assist. Prof. Dr. 

Gergana Mirolubova Popova possesses an extremely rich theoretical and 

linguistic culture. She skillfully combines the search for authentic documents 

from the time of socialism with their critical reading, using the methodology of 

well-known and renowned authors such as M. Foucault, J. Baudrillard and 

others. Her texts are distinguished by a clear and refined scientific style, 

extremely structured and well-arranged analysis, revealing the ability to think 

independently and to have good reasoning. However, the ease of reading in no 

way stems from superficiality or lack of ideas. 

 

Not only the ability of Assist. Prof. G. Popova to orient herself in the 

sources from which the necessary data can be obtained about the mechanisms of 

disciplining the bodies makes good impression, but also her reflective attitude 

towards the sources used. On this basis she conducts her research without 

resorting to ready-made prints or borrowed cliches. Holding her own point of 

view, she convincingly reveals the mechanisms by which the socialist body 

inscribes into the controversies of socialist ideology. 

Taking into account the volume and heuristic nature of the scientific 

works with which Assist. Prof. Dr. G. Popova participates in the competition for 

Associate Professor in the field of Social Philosophy, I believe that they fully 

meet the requirements of the ZRASRB. That is why I am voting in favor of her 

appointment to the academic position of "Associate Professor" at the Faculty of 

Philosophy of Neofit Rilski South-West University. 

 

09.10.2019  

Sofia       Assoc. Prof. Dr. Valery Lichev 

 


