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 Представеният дисертационен труд е структуриран в три глави с осем 

параграфи с общ обем от 323 страници. Библиографската справка съдържа 70 

монографични изследвания, 49 от които на чужди езици, както и 127 

периодични публикации. Авторефератът с обем от 17 страници представя 

структурата и съдържанието на дисертационния труд и основните приносни 

моменти. По темата на дисертацията Станислава Груева има 4 публикации, 

една от които на английски език. Три от представените публикации пряко 

отговарят на темата и хронологичните рамки на дисертацията. 

 Трите глави на труда следват хронологично-проблемния подход като 

проследяват отделните исторически етапи и еволюцията във възгледите на 

първия президент на Петата република и един от най-изтъкнатите френски 

военни и политически лидери през ХХ век ген. Шарл дьо Гол. В уводната част 

се посочват мотивите за избора на темата, нейните хронологични и географски 

рамки, направен е също историографски преглед на разнообразната научна 

литература за ген. дьо Гол и неговата политика. Както посочва докторантката, 

политиката на Шарл дьо Гол е предмет на голям брой монографични и 

студийни публикации не само в чуждестранната, но и в българската 

историопис, включително и няколко докторски дисертации (Христо Милков, 

Жеко Кьосев, Ирина Григорова). Поради това, важно значение има 
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формулирането на цели и задачи, които предполагат постигането на приносни 

моменти при използване и интерпретиране на новите документални 

свидетелства и съвременните научни тези. Станислава Груева обосновава пет 

основни изследователски задачи, сред които специален интерес предизвикват 

слабо дискутираните в българската историография проблеми за отделяне на 

политиката на голисткото управление към Малка Европа (Европа на шестте) от 

мястото на Обединена Европа в световните международни отношения, за 

икономическите измерения на интеграционните процеси в ЕО и ЕИО (особено с 

инициативата за обща селскостопанска политика) и за преодоляване на 

възникналите кризисни моменти в началния период на европейската 

интеграция, които имат и актуално значение като исторически поуки за 

предизвикателствата, свързани с новите кризисни процеси в ЕС днес. 

Дискутирани са по-специално „кризата с празния стол” и Люксембургския 

компромис и голистката политика срещу приемането на Великобритания в ЕО 

поради опасение от засилване на „трансатлантическия” вектор в евпорейската 

интеграция. 

В контекста на посочените акценти докторантката отдава предпочитание 

към дискусионните тези на един от признатите специалисти по въпросите на 

европейската интеграция, проф. Андрю Моравчик от Принстънския 

университет. Както е известно, някои от тезите и аргументите на Моравчик, 

изложени в монографията от 1998 г. и провокативните статии за дьо Гол от 

2000 г., са оспорени от други видни историци и политолози, като Стенли 

Хофман, Марк Трахтенберг, Джон Кийлър, а в последните години също от 

Джеймс Алисън и Гарет Мартин (в двете монографии за ген. дьо Гол от 2010 и 

2013 г.). Самият Моравчик определя в своя статия от 2012 г. своите тези като 

прояви на „новия ревизионизъм” в областта на икономическата история и 

политикономията, а в същото време квалифицира другата тенденция в 

изследванията за дьо Гол като „геополитически традиционализъм” в областта 

на външната политика, международните отношения и политиката за сигурност 

(сред критикуваните от него автори са някои от най-изявените представители 

на съвременната френска историография като Жорж Анри Суто, Морис Вайс, 

Фредерик Бозо, Мари Пиер Рей). 

Първата глава на дисертацията, която представлява една трета от 

общия обем, е своеобразно встъпление към основната тема в определените 
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хронологични рамки (1958 - 1969). Вероятно би могло някои от параграфите в 

тази встъпителна глава да имат по-сбит и синтензиран вид, за да намерят 

място дори само като споменаване други възлови аспекти във визията и 

политиката на ген. Шарл дьо Гол за обединена и интегрирана Европа и 

специфичната роля на Франция в следвоенния биполярен свят. Именно ген. 

дьо Гол за пръв път още през октомври 1945 г. лансира идеята за създаване на 

западноевропейска отбранителна организация. Ключов момент в европейската 

и евроатлантическа политика на голисткото управление след 1958 г. – в 

контекста и на френско-западногерманските отношения – е категорично 

защищаваната позиция за самостоятелна френска отбранителна и ядрена 

политика и противопоставяне на инициативата за „многостранни ядрени сили”, 

което логично води до сериозната трансатлантическа криза от 1966 г. Въпреки, 

че в увода Станислава Груева бегло посочва, че има намерение да обсъди 

знаменателни формулировки на ген. дьо Гол за голяма Европа, като „Европа от 

Атлантика до Урал”, това не се случва в последвалото изложение. В 

действителност, едно десетилетие преди „новата източна политика” на Вили 

Бранд именно ген. дьо Гол е последователен инициатор за развитието на 

„източната политика” към държавите от Съветския блок. Нека припомним само 

концепцията му от март 1960 г. за “détente, entente et cooperación” или 

инициативата от 1963 г. за преодоляване разделението на Европа и 

ограничаване доминиращото влияние на двете суперсили, окачествена от 

българския външен министър Иван Башев като  проект за изграждане на 

„независима Европа под френско водачество”. Тези същностни елементи във 

визията на дьо Гол за „обединена Европа” маркират развитието на 

общоевропейския процес за сигурност и сътрудничество, довел до „Парижката 

харта за нова Европа” две десетилетия след кончината на Генерала. 

В автореферата на дисертационния труд са формулирани седем групи 

научни приноси. Биха могли да се приемат за достоверни първи, четвърти и 

особено пети от посочените приносни моменти. Трети, шести и седми приносни 

моменти би следвало да се определят като частично верни, тъй като някои от 

изброените проблеми не са разкрити в изложението. В същото време, трудно 

може да се приеме за достоверно изпълнението на формулирания втори 

приносен момент: „Представя се цялостен и обобщен анализ относно 

френските цели, дипломатически стратегии и факторите, които оказватсвоето 
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влияние на фона на развитието на международните отношения в рамките на 

Студената война, както и на фона на развитието на съветските и 

американските лидерски позиции.” 

Сред конкретните препоръки към дисертационния труд биха могли да се 

отправят претенции за използване на значително по-разнообразна 

документална основа от достъпните в наши дни архивни източници. Трудно е 

да се разбере защо са проучени само отделни дипломатически документи от 

посолствата в Брюксел и Рим и търговското представителство във Франкфурт, 

а в същото време изцяло е пренебрегната богатата информация в 

кореспонденцията с българското посолство в Париж (над 150 архивни единици 

във фонд 1477 в ЦДА). Странно е също защо докторантката не е ползвала 

огромния брой френски официални документи от поредицата „Documents 

diplomatiques français” за периода 1954-1971 г., която бе публикувана в периода 

1991-2010 г. под общата редакция на проф. Морис Вайс (член на борда на 

фондация „Шарл дьо Гол”). В библиографската справка коректно се споменава 

биографичният труд на Николай Молчанов от 1967 г., но изобщо не се цитират 

новите руски монографични трудове от последните 15 години на акад. 

Александър Чубарян, проф. Михаил Нарински, проф. Марина Арзаканян за 

политиката на ген. дьо Гол, в които се използват новоразкрити руски архивни 

колекции. 

Въпреки посочените по-горе пропуски, представеният дисертационен 

труд  съдържа редица оригинални тези и допълващи интерпретации, които 

обогатяват българската историография и допринасят за обсъждането на важни 

проблемни въпроси от сложната тематика за възникването, развитието и 

еволюцията на европейските интеграционни процеси. В заключение, считам че 

са спазени основните нормативни изисквания и научни критерии и ще гласувам 

„за” получаване от Станислава Димитрова Груева на образователната и научна 

степен „доктор” по история. 

 

 

Проф. д-р Йордан Баев 
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