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за дисертационния труд на Калоян Методиев

„Генерационна динамика и биологично-възрастови фактори в българската 
политика (1989-2006)”, представен за получаване на научната степен „доктор по 

политология”

от проф. дфн Петър-Емил Митев

Дисертационният  труд  съдържа  основен  текст  от  321  страници, 

приложения  и  библиография.  Структуриран  е  по  следния  начин:  Увод.  Цели,  

задачи и ограничения на изследването;  Глава І.  Из историята и теорията на 

проблема; Глава ІІ. Генерационна динамика в българската политика (1985-2010);  

Глава ІІІ. Младите в политическите процеси на преходното време; Заключение. 

Дисертантът си поставя за цел „да изследва доколко генерационният ритъм 

и  биологичната  възраст  са  фактори  в  политическия  живот  на  страната  в 

разглеждания  период”,  с  пояснението,  че  „това  включва  и  начина,  по  който 

политико-биологичните групи и възрастта на лидерите определят развитието на 

трансформационния процес” (с. 7).

Дисертабилност. Дисертацията засяга два важни проблема: 

 Възрастовото обновяване на политическия елит.

 Участието на младите поколения в политическия процес.

Значението на тези проблеми не се изчерпва с историята  на българския 

преход,  а  има  и  подчертана  обществена  актуалност.  В  средствата  за  масова 

информация  системно  се  изтъква  (от  журналисти,  учени,  политици,  дори  от 

президента)  необходимостта  от  лансиране  на  ново  поколение  политици. 

Постоянно афиширан проблем е политическата апатия на новите млади. При все 

това поколенските аспекти на политическия живот не са подлагани на задълбочен 

и системен научен анализ. 

Дисертацията  на  Калоян  Методиев  отговаря  на  несъмнена  научна  и 

обществена потребност.

Методология. Източници.  Разработката на темата изправя изследователя 

пред съществени методологически проблеми. Навлиза се в територия, на която се 
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пресичат параметрите на различни науки: социология, политология, възрастова и 

социална психология, демография, антропология... Различните акценти мотивират 

и  различни  подходи:  социологически,  политологически,  психологически...  В 

националната  традиция  изпъкват  социологическите  изследвания,  макар  че 

интердисциплинарният подход е признат и утвърден още през 70-те години (дори 

организационно  Центърът  за  социологически  изследвания  на  младежта  е 

преустроен  в  Център  за  научни  изследвания  на  младежта,  по-късно  – 

Научноизследователски институт за младежта).

Калоян Методиев е съумял да осъществи политологическо по замисъл и 

основна  насоченост  изследване,  като  се  е  съобразил  с  интердисциплинарния 

характер  на  тематиката.  В  обширната  библиография  (337  заглавия  без 

периодичния  печат)  личат  произведения  в  различни  научни  области.  В 

аналитичния текст са използвани политически факти и документи, резултати от 

социологически  проучвания,  демографски  данни,  философски  обобщения, 

психологически заключения. Специално трябва да се изтъкне, че авторът е създал 

и собствена база данни чрез стриктно проучване на възрастта на политическите 

дейци в различни институции по време на българския преход, като същевременно 

–  за  да  открие  неговите  особености  –  е  направил  съответни  изчисления  за 

предшестващия  период,  а  от  друга  –  съпоставки  с  европейските  страни. 

Реализирал  е  и  интервюта  (41!)  с  политически  дейци  от  различни  партии  и 

младежки организации през периода на преход. 

Всичко това придава безспорна фактологична стойност на изследването. 

Дисертацията е построена върху стабилна методологическа основа. 

Аналитична  стойност. Изходна  хипотеза  в  изследването  на  Калоян 

Методиев  е,  че  „генерационните  и  биологично-възрастови  фактори  са 

изключително  важни  за  конструирането  на  преходния  политически  процес,  в 

определени негови моменти – дори определящи” (с. 7). 

Хипотезата  е  доказана.  Калоян  Методиев  разкрива  до  каква  степен 

системният  преход,  започнал  през  ноември  1989  година,  е  и  възрастова 

революция:  „горе”  слага  край  не  предизвестената  геронтизация;  „долу”  – 

младежта  от  обект  на  възпитание  става  (относително)  самостоятелен  фактор в 

обществено-политическия живот.
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Самата  хипотеза  изглежда  доста  дръзко  формулирана.  Но  Калоян 

Методиев  се  опира  на  множество  факти,  които  –  ако  се  отхвърли  неговата 

хипотеза – биха изглеждали като твърде странни,  почти мистични съвпадения. 

Източноевропейските  диктатори  са  на  поразително  сходна  възраст:  Т.  Живков 

(1911), Я. Кадар (1912), Е. Хонекер (1912), Г. Хусак (1913)... В София средната 

възраст на членовете на ПБ на БКП е 65.5 г., а на ПП на БЗНС – 66 г. Но ето 

промените започват и БКП се оглавява от П. Младенов (1936), а БЗНС – от В. 

Вълков (1936). Начело на новосформирания демократичен блок – СДС, застава Ж. 

Желев (1935), а на правителството – А. Луканов (1938)...  Само две години по-

късно  министър-председател  на  „първото  демократично  правителство”  е  Ф. 

Димитров (на 36 години); а след още две години министър-председател става Жан 

Виденов (на 35 години). 

К. Методиев доказва, че смяната на системата означава смяна на темповете 

и  механизмите  на  генерационна  приемственост  в  управлението.  Тоталитарната 

практика  изкривява  поколенските  взаимоотношения.  Отсъствието  на  реални 

демократични  стандарти  означава,  че  липсват  условия  за  нормална 

междупоколенска конкуренция. А персонализацията на властта означава не само 

остаряване на самия пръв ръководител, но и на неговото обкръжение.

Нормализацията  на  поколенските  отношения  в  политическия  елит  след 

началото на промените не протича гладко и еднолинейно. Авторът внимателно е 

изследвал  противоречията  и  зигзазите  при  нормализацията.  Към  политическа 

изява се устремяват млади хора. От друга страна, възстановяват се исторически 

партии  и  думата  вземат  дълго  мълчали  политически  ветерани.  Много  силна 

страна на изследването е разглеждането на възрастта в два аспекта: възрастта като 

потенциал (дейностен, управленски аспект); и възрастта като имидж, като фактор 

в символната война. 

Калоян  Методиев  е  пионер  у  нас  в  изследването  на  ейджизма  като 

специфична  възрастова  дискриминация.  Напълно  обосновано  е  неговото 

схващане за два типа ейджизъм: а) дискриминация на младите; б) дискриминация 

на  възрастните.  Патернализмът  на  държавния  социализъм  поражда  постоянен 

крен  към  ейджизъм  от  първия  тип.  След  началото  на  прехода  се  появява 

нарастващ по психологическо въздействие ейджизъм от втория тип.
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По този начин смяната на лидери и политически поколения става обяснима 

в  двоен  контекст.  Бързо  изхабяване  на  политическите  дейци  при  необичайна 

интензивност  на  политическия  живот.  Въздействие  на  имиджа  на  младостта. 

Рязкото  разделяне  на  обществото  на  „чисти”  и  „нечисти”  поставя  младите  в 

привилегирована позиция. 

Към  педантично  точните  цифри  за  средната  възраст  на  дейците  в 

основните  институции  преди  и  след  началото  на  прехода  авторът  прибавя  и 

политически  портрети  на  основни дейци.  Персоналните  аспекти на българския 

преход са конкретизирани чрез колективния възход и остаряване на поколението 

от 30-те; младите лидери пред предизвикателствата на прехода (Жан Виденов – 

камуфлажната младост; Филип Димитров – дефицитната младост; Ахмед Доган – 

консервираната  младост);  биологичното  и  политическото  акме (Иван Костов  – 

преждевременното остаряване; Николай Добрев – нереализираното акме; Георги 

Първанов  –  реализираното  акме);  реваншът  на  поколението  от  30-те  (Симеон 

Сакскобургготски – царското изключение, което потвърждава правилото); социо-

биологическата  рулетка  в  следпреходни  условия  (Сергей  Станишев  и 

обновяването на левицата; лидерската криза в дясно и неудържимият рейтинг на 

Бойко Борисов). Определенията на персоналните аспекти не са взети директно от 

текста,  но  са  внушени  от  него.  Много  сполучливо  е  разгледан  проблемът  за 

„политическите пенсионери”.

Ще сумирам някои от приносните идеи на автора.

1. В  условията  на  преход  биологичната  възраст  е  фактор,  който  влияе 

пряко и косвено върху политическата конфигурация по три различни 

начина:  като  възраст на лидерите,  възраст на партийните членове,  

възраст на електоратите.

2. Тоталитарното  общество  се  отличава  с  амбивалентност  на 

вързастовите  ресурси:  патернализъм  и  ювентофилия. 

Взаимоотношението  се  диференцира  в  зависимост  от  националните 

традиции и особености.

3. Ейджизмът не е еднозначно обществено явление: има ейджизъм алфа 

(по  отношение  на  младите)  и  ейджизъм  бета  (по  отношение  на 
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възрастните).  Преходът бележи преминаване от ейджизъм алфа към 

ейджизъм бета.

4. В хода на прехода характерна особеност става  бързото износване на 

лидери и на поколения от политическия елит.

5. Следпреходната нормализация означава  изживяване на ейджизма и в 

двете му форми.

Калоян Методиев със своя дисертационен труд се изявява едновременно 

като продължител на младежките изследвания в нашата страна и като несъмнен 

новатор. Социологията на младежта в България получи международно признание 

през 70-те и 80-те години на миналия век. По време на прехода социологическите 

проучвания продължиха, макар и без да е запазена институционната основа. Сега 

К. Методиев открива нова страница, разработва ново направление – възрастова 

политология, политология на младежта.

Обществена  стойност. Под  „обществена  стойност”  разбирам  онези 

научни  разработки  и  научни  приноси,  които  имат  непосредствено  значение  за 

социалната практика. 

В  това  отношение  дисертацията  е  особено  силна.  Калоян  Методиев  е 

проследил промените в отношението на младите хора към политическия живот и 

е потърсил причините за тяхното резервиране. Специално внимание е отделил на 

опитите да се създаде работоспособен Национален младежки съвет и е обосновал 

песимистичното  заключение,  че  „поради  гореизброените  фактори  в  близките 

години не се очертава създаването на легитимен и реално функциониращ подобен 

орган”.  Проследил  е  превъплъщенията  на  институциите,  отговарящи  за 

младежката политика, които говорят за „хаос и липса на визия сред политическия 

елит  по  отношение  на  младежта”  (с.  308).  Очертал  е  партийните  оферти  за 

младите.  Критично  е  анализирал  развитието  на  младежките  политически 

организации  по  време  на  прехода,  като  разкрива  наличието  на  „партиен 

патернализъм”  (сам  по  себе  си  неадекватен,  дори  странен  в  условията  на 

демокрация).  Според  него  „партийните  елити  често  виждат  в  младежките 

организация конкуренция за партийни постове и избираеми места в партийните 

листи” (с. 311). 
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Самият Калоян Методиев се е изявил не само като изследовател-теоретик, 

но и като обществен деец. Той беше председател на младежкото СДС и водач на 

листа по време на изборите през 2005. В тази връзка заслужава да се отбележи, че 

неговата  партийна  ангажираност  не  е  попречила  на  обективността  на 

изследването.  По-скоро  обратното:  възможността  да  наблюдава  отвътре 

взаимоотношението  на  младежките  организации  и  политическите  партии,  да 

участва  в  диалога  им  с  държавата  и  със  самите  млади  хора,  да  види  как  се 

развиват  нещата  в  Националния  младежки  съвет,  с  една  дума  неговият 

практически политически опит му е дал допълнителни стимули и фактологическа 

основа за научни заключения.

Дисертацията на Калоян Методиев има висока гражданска стойност, като 

насочва  вниманието  към  политическата  социализация  на  младежта  и 

неосъществената национална младежка политика.

Критични бележки. Дисертацията засяга множество аспекти и детайли на 

прехода.  Поради това са възможни и различни бележки с цел да се прецизира 

и/или допълни изложението на автора. Според мен уточненията не са от значение 

за общата оценка на работата. По-важно е, че авторът чрез заключенията си стига 

до  изходни  позиции,  от  които  може  да  се  направи  нова  крачка  към 

политологически, социологически и философско-исторически обобщения. 

Един  пример.  Методът  на  автора  за  характеристика  на  възрастовите 

аспекти  на  управлението  чрез  средната  възраст  на  неговите  дейци може да  се 

приложи към ключови политически  събития.  Може да  се  сравни  възрастовият 

разрез  на  Комитета  за  обществено  спасение,  който  ръководи  революционна 

Франция  в  1793/94,  и   на  първия  Съвет  на  народните  комисари  в  Русия  през 

1917 ... С успешните разработки на базата на българския преход Калоян Методиев 

достига до по-общи въпроси за взаимоотношенията между възпроизводството и 

развитието  в  обществения  живот,  които  влияят  върху поколенските  баланси  в 

обществото, така че в едни случаи изпъкват предимствата на натрупания опит, а в 

други  –  на  новаторския  потенциал.  Дисертантът  засяга  поколенските 

взаимоотношения при държавния социализъм, доколкото това му е необходимо за 

основното съдържание на работата. Но сама по себе си тази тема има собствена 

история и логика, която очаква и по-нататъшни проучвания. 
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Правя  тези  бележки,  защото  авторът  се  отличава  с  траен  интерес  към 

младежката тематика. Още като студент защити дипломна работа върху ейджизма 

и поколенските взаимоотношения. Осъществи и първата публикация по тази тема 

в нашата страна. Убеден съм, че дисертацията е важна, но не последна точка в 

неговата изследователска работа.

Публикации.  Авторът има необходимите публикации на основни аспекти 

по темата на дисертацията. Публикация на английски език излиза в престижното 

списание  „Теме”  в  съседна  Сърбия.  Отзив  за  тази  публикация  се  появи  в 

българския периодичен печат. Рецензентът, д-р Гергана Дончева, отбелязва, че с 

текста на К. Методиев „вниманието на читателите е пренасочено от измерението 

на  националната  към  регионалната проблематика.  Младият  политолог 

концептуализира  социалистическото  минало  и  последните  двадесет  години  от 

историята на родината си – т.нар. „преход” – в един неочакван аспект: възрастта 

като фактор в борбата за власт” (к.м., сп. „Социология и икономика”, бр. 1/2011).

В заключение  дисертационният труд на Калоян Методиев „Генерационна 

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

отговаря,  дори  надхвърля,  изискванията  за  получаване  на  научната  степен 

„доктор” по политология. Без каквито и да е колебания препоръчвам да му бъде 

присъдена тази научна степен.

14 юли 2011 Рецензент:

Проф. дфн Петър-Емил Митев
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