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СТАНОВИЩЕ 

от проф. дин Драгомир Драганов 

за дисертационния труд на СТАНИСЛАВА ГРУЕВА 

на тема „ФРАНЦИЯ И ВИЗИЯТА НА  ШАРЛ ДЬО ГОЛ ЗА  ОБЕДИНЕНА 

ЕВРОПА 

(1958-1969 г.)” 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

Направление История и археология, 2.2. Нова и съвременна история – 

Съвременна обща история. 

 

Улеснен съм в написването на становището ми за дисертационния труд на 

Груева. Поне по две причини. 

Първо, защото в качеството ми на неин научен ръководител заедно сме 

следили процеса на създаването му. Както и сме дискутирали и финалния текст на 

„суровия му вариант”, след който той доби доста добрия вид, в който се представя 

на вниманието на почитаемото жури. 

И второ, но не и по важност. Трагичните събития от януари-ноември 

миналата година във Франция като че ли доказаха в голяма степен далновидността 

на генерал дьо Гол в неговата иначе лъкатушна (и поради това често критикувана 

или направо неразбирана) евроинтеграционна политика. А Груева е съумяла в 

дисертацията си доста добре да разкрие причините за амплитудните колебания на 

генерала от ентусиазъм до скептицизъм. 

В което всъщност е и основното, поне според мен, достойнство на 

дисертационния труд. 

Далеч съм от намерението да повтарям рецензиите, които в детайлна и 

обективна степен преценяват и отразяват усилията на Груева. Поради това само ще 

маркирам онези елементи, които плътно се вписват в законовите изисквания за 

подобен вид дисертации. 

Първото, естествено, е свързано с доброто количество историографски 

материал, върху което е положено изследването. Дори не бих се и захванал да броя 

вероятно тоновете литература, изписани за ген. Дьо Гол. Но докторантката е 

съумяла да отсее най-доброто от онова, което е сътворено конкретно по темата й, 

да добави и някои по-малко известни работи, особено за селскостопанската 

политика на генерала, както и да се опре на съвременните интернет сайтове, за 

които преди можеше само да се мечтае. 

Второто положително според мен качество на дисертацията е, че Груева е 

успяла да представи генерала не като пионер на идеята за обединена Европа, а като 

талантлив следовник на нещо, което, поне във Франция, е тръгнало още от 

„романтичните намерения” на Аристид Бриан за „европейски морален съюз”, 

минало е през „технократичните мерки” на Моне и е стигнало до една ясна, макар и 

нерядко критикувана, а понякога и направо отхвърляна концепция за Франция в 

обединена Европа. 

Тъкмо с нея свързвам и третия позитивен аспект в изследването на Груева. 

Защото тя е представила дьо Гол не само като френски патриот (достигащ понякога 
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и до откровен национализъм), но и като европейски „визионер”. Впрочем от тази 

гледна точка дисертацията би представлявала и доста любопитно (и дори 

поучително) четиво на фона на това, което изживява в последно време 

Европейският съюз... 

Отново за да не се повтарям с рецензиите, само ще маркирам и интересните 

разсъждения на докторантката (базирани по-скоро върху „франкофонските” й 

пристрастия) към понятията „величието” (на Франция), „присъствието” й в 

евроинтеграционните процеси, постоянните „еманципационни” усилия на генерала 

спрямо „извънконтинентални сили” (които понякога водят и до откровени 

икономически загуби за държавата, но в замяна на запазването на честта и 

достойнството й). 

Груева е съумяла не само да ги проследи и анализира, но и да даде своето 

авторско обяснение за тях. Което също прави от дисертацията й едно полезно 

изследване. 

В заключение: докторант Груева е покрила всички законови изисквания за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор”, поради което 

препоръчвам на почитаемото научно жури да гласува „за” присъждането й. 

 

 
Проф. дин Драгомир Драганов 

София, 21.04.2016 г. 


