
Становище.

от проф. дин. Димитър Луджев

Относно: докторска дисертация на Калоян Емилов Методиев
(зачислен със заповед РД20-930/16.07.2009)

На тема:

„Генерационна динамика и биологично-възрастови фактори в българската 
политика (1989 –2006)”

Дисертацията на Калоян Методиев разработва темата в изложение от 
351 стандартни страници, от които 321 страници съдържателен текст.  В 
увод,  три  глави  и  заключение  са  разгледани  последователно 
историческите,  теоретичните  и  институционалните  аспекти  на  темата, 
участието  на  различни  групи  от  няколко  поколения  в  политическия 
преход,  като  е  направен  опит  за  тяхната  типология  чрез  най-
високопоставените им представители в държавната йерархия, и проблема 
за ролята на младежта и младежките организации в политическия живот 
непосредствено  преди  и  след  1989  г.  Дисертацията  включва  също 
приложения, библиография с 337 източника на 4 езика, периодика и други 
извори, което е солидна научна и документална основа за изследването. 
Към  нея  трябва  да  се  добавят  интервютата,  направени  от  самия  автор, 
които той използва  с  мярка,  за  да ограничи влиянието на субективните 
оценки и спомени.

Калоян Методиев обосновава и защитава основната изходна теза, че 
генерационните  и  биологично-възрастови  фактори  са  „изключително 
важни”  и  „определящи”  за  конструирането  на  преходния  политически 
процес (с.7, 316). Този процес е основателно разположен между смяната на 
Т.  Живков  на  10.  11.  1989  г.,  която  авторът  смята  за  начало  на 
фундаменталните  промени  в  обществената  система,  и  приемането  на 
България  за  член  на  Европейския  съюз,  като  успешният  финал  на 
европейската интеграция бележи края на прехода. Основното изложение, 
аргументи  и  примери  са  свързани  с  формулираната  основна  цел  на 
изследването  да  покаже,  че  „генерационният  ритъм  и  биологичната 
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възраст  са  фактори  в  политическия  живот  на  страната”,  че 
„политикобиологичните  групи  и  възрастта  на  лидерите  определят 
развитието на трансформационния процес” (с.7). Трябва да се отбележат 
следните основни направления и приноси на изследването: 

- Добре подбран обзор на идеите на политически мислители от Древността 
до  наши  дни  за  ролята  на  възрастта  и  отношенията  стари-млади  в 
обществения  живот,  сред  които  се  открояват  Ортега-и-Гасет  и  Карл 
Манхайм. 

- Разгледана е проблематиката по темата в преломни исторически моменти 
като Френската революция,  Руската революция, бунтът на младите през 
1968 г., установяването на комунистическото управление в България след 
1944  г.  Доколкото  фокусът  на  изследването  е  ролята  на  възрастовите 
фактори в българския политически живот, смятам за недостатъчно оценено 
влиянието  на  културно-политически  събития  като  „Пражката  пролет” 
1966-1968 г.,  студентските протести през 1968/1969г.  и „Солидарност” в 
Полша,  унгарските  либерални реформи от 80-те  години,  хуманизмът на 
чешките дисиденти, руското инакомислие в годините на „размразяването” 
след  ХХ  и  ХІV  конгрес  на  КПСС,  намерило  израз  в  правозащитното 
движение,  в  литературата  и  в  творчеството  на  бардовете,  които  имат 
голямо  влияние  върху  поколенията  на  30-те,  40-те  и  50-те  години  в 
България. 

-  Принос  на  автора  е  уточняването  на  научния  понятиен  апарат  и 
различните  демографски,  социални  и  политически  характеристики  на 
проблематиката,  напр.  „политическо  поколение”  (с.73,  74),  възрастово-
демографския  проблем  в  България  (с.80-90),  „социализацията”  на 
различните поколения и политически прослойки, като е обърнато особено 
внимание  на  отделните  генерации  от  комунистическата  номенклатура, 
„геронтизацията” на ръководните институции в БКП и в комунистическите 
партии  в  страните  от  Източния  блок.  Дисертацията  е  един  от  първите 
успешни опити да се разглежда темата в границите и със средствата на 
научното  изследване.  Това  е  един  от  важните  приноси  на  автора  в 
политическата наука. 

-  Калоян  Методиев  извежда  „генерационното  разминаване”  в 
ръководството  на БКП,  както и между старите комунистически елити в 
Източна  Европа  и  ръководството  на  КПСС  в  епохата  „Горбачов”,  като 
основен  фактор  за  кризата  и  смяната  на  системата.  Прекалено  голямо 
внимание е  обърнато на демагогията  и превъплъщенията  на Т.  Живков. 
Позитивното третиране на ролята на т.нар. „реформатори”, „технократи” 
оставя в сянка обстоятелството, че те са важна част от проблема, системата 
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и нейното наследство (с.116 – 143). Не е вярно твърдението,  че Андрей 
Луканов „лидира” процесите на създаването на СДС (с.143).

- Тезата на автора е най-аргументирано развита за периода на началото на 
прехода  1989–1991  г.  Много  сполучливи  са  трактовките  за 
„генерационното  струпване”,  „разтваряне  на  възрастовите  граници”, 
„уникалността” на момента. Интересна и документално добре подплатена е 
характеристиката  на „поколението на  представителите  на историческите 
партии”  от  БЗНС  „Н.  Петков”,  БСДП,  ДП,  РДП  и  БДФ.  „Биологично 
старите партийни активисти” са представени като носители на промяната, 
но  прекалено  свързани  с  миналото,  за  да  са  в  час  със  съвремието. 
Пресилено е да се преписва на политическите ветерани” и „историческите 
партии” основният принос за изборните успехи на СДС през 1990 г.(с.187), 
доколкото опозицията  получи най-висока подкрепа в София и големите 
градове, главно сред по-младите и образовани градски слоеве. 

-  Твърде  интересен  е  опитът  за  типология  на  поколенията  чрез 
сравнително-контрастен  анализ  на  по  двама  най-високопоставени  във 
властта представители на съответната генерация – президенти и министър-
председатели. Но авторът трябва да обърне внимание на опасностите от 
схематизъм и предвзетост, превъплъщаването на историческите образи в 
„литературни  герои”,  предаването  на  закономерност  на  често  пъти 
случайния  характер  на  политическата  селекция  в  българския  преход.  В 
друг  контекст  „героичното”,  „идеалистичното”  или  „почтеното”  в 
поведението на някои водещи фигури ще изглежда като удобен популизъм, 
политически инфантилизъм и обществено лицемерие. Необходимо е да се 
даде по-пълен отговор на въпроси като имало ли е поколенчески сблъсък в 
периода на прехода и кои са автентичните носители на либералните идеи, 
на етатизма, на десния и левия популизъм, на национализма.

-  Интердисциплинарният  подход  приложен  в  изследването  го  прави 
солидно в научната аргументация и е принос в методиката на изучаване на 
този  вид  проблеми.  Мисля,  че  авторът  може  да  използва  в  по-голяма 
степен  данните  от  социологическите  изследвания  за  обществените  и 
житейските нагласи на различните поколения. Това ще допълни неговите 
постановки за „електоралните вълни” и честата смяна на политическите 
представителства, за тенденцията към тяхното обновяване и подмладяване, 
за  поведението на „политическите пенсионери” и движещите мотиви на 
младежките и студентски протести през 1990 г. и 1997 г.,  за перипетиите в 
развитието  на  младежките  организации  и  други  добре  представени  в 
изследването проблеми, с немалко приносни моменти.
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В  заключение  мога  да  заявя,  че  качествата  и  приносите  на 
представения дисертационен труд ми дават основания да препоръчам 
на уважаемото жури да присъди на Калоян Методиев образователна 
и научна степен доктор по политология.

проф. дин. Димитър Луджев

София 
25 юли 2011                   
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