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За дисертационния труд на Калоян Емилов Методиев на тема 
„Генерационна динамика и биологично-възрастови фактори в българската 

политика (1989-2006)”

Дисертационният  труд се  състои от  349 страници,  от  които 318 е 
основният  текст,  а  останалите  –  приложения  и  библиография.  Той  е 
структуриран  в  три  глави,  увод  и  заключение.  Основното  виждане  на 
автора,  за  да  избере  темата  на  работата  е,  че  възрастта  е  „фактор  при 
вземането на управленски решения и при електоралните нагласи в едно 
общество.” (стр.3)  Генерационното изследване е условие за разбирането 
на  политическите  процеси.  Проблемът  за  възрастовите  и  биологични 
фактори в българската политика не е изследван самостоятелно и има място 
в политическата наука.

На първо място, избраната тема е важна и ключова за осмисляне на 
българския  политически  процес  след  началото  на  демократичните 
промени.  Смяната  на  системата,  преминаването  от  тоталитарен  към 
демократичен  политически  режим,  от  еднопартийна  към  плуралистична 
многопартийна  система  и  от  командно-планова  към  пазарна  икономика 
променя  съществено  състава  и  характеристиките  на  политическите  и 
икономическите  елити.  Хипотезата  на  автора,  че  генерационните  и 
биологично-възрастовите  фактори  имат  голямо  значение  за 
конструирането  на  целия  преход,  е  уместна,  актуална  и  убедително 
защитена в рамките на дисертацията.

На второ място, работата на Калоян Методиев се вписва в една обща 
съвременна тенденция към „отваряне” на политологията към други науки, 
към  интердисциплинарни  подходи,  ориентирани  към  обхващане  и 
изучаване  на  цялото  социално  поле.  Освен  методи  на  политологията, 
авторът  използва  и  социологически,  психологически,  антропологически. 
Все  пак,  фокусът остава политологичен,  доколкото основните задачи на 
труда  предполагат  да  се  направи  контекстуализация  на  проблема  в 
историята на политическата мисъл, да се очертаят понятията, свързващи 
политика и възраст, да са изследват водещите политически институции у 
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нас във възрастов аспект, и по този начин да се добие научно познание 
именно за процесите в българската политика през последните 22 години.

Първа глава „ Из историята и теорията на проблема” представлява 
теоретичен  синтез  на  основните  понятия,  с  които  оперира  авторът  в 
емпиричната  част.  На първо място е  разгледана историята  на идеите  за 
ролята  на  генерационните  фактори  в  политиката  от  античността,  през 
Средновековието и до наши дни.  Освен основните теоретични възгледи 
първата част на първа глава съдържа и исторически преглед на модерни 
политически процеси, които открояват специалното участие на младежта в 
тях  и  извеждат  на  преден  план  възрастовите  фактори  –  Френската 
революция, българското Възраждане, Университетската криза в България 
1907 г., Съпротивителното движение 1939-1944 г., реакцията на младежта 
срещу десния и левия тоталитаризъм, младежкия бунт на Запад 1968 г., 
Червените  кхмери,  Пражката  пролет  1968  г.  Отделено  е  място  на 
възрастовите ограничения за участие в политиката като конституционни и 
законодателни бариери. 

За  да  подходи  теоретично  към  проблема,  К.  Методиев  определя 
понятията „етапи на човешкия живот”, като посочва различни критерии за 
тези  етапи  –  работоспособност,  биологична  и  психическа  зрялост  и  др. 
Младостта,  зрелостта и старостта са и исторически определени понятия. 
Свързани с тях са понятията ювентофилия, ювентофобия, геронтокрация, 
геронтизация  и  др.,  намиращи  многообразни  конкретизации  в 
политическата  практика.  Авторът  работи  с  три  подхода  на  визия  към 
българския  преход  от  гледна  точка  на  възрастовите  характеристики  на 
основните  актьори –  ювенто-визионерска,   геронто-визионерска  и  акме-
визионерска.  (стр.  68).  Тези  групи  имат  и  своите  подгрупи  като  напр. 
ювентоскептицизъм, ювентопозитивизъм, ювентореализъм и т.н. 

Основно  понятие  в  работата  е  „поколението”,  за  което  авторът 
използва  широкоразпространеното  мнение  на  Хартмут  М.  Гриизе,  че 
поколението е  сбор от  хора  на  приблизително  една и  съща възраст,  но 
също  така  и  с  общи  културни  идеи  и  нагласи,  определени  от 
общоисторическата ситуация, в която се намират.  Поколението не е само 
биологична,  а  и  социална  категория.  Съществуват  и  политически 
поколения,  обусловени от общо участие в политически процеси,  в един 
елит и пр. (стр. 76)
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В първа глава е дадена и обща характеристика на българския преход, 
който е историческото поле на дисертационния труд.

Във втора глава започва изследването на конкретната генерационна 
динамика  в  българската  политика  (1989-2006  г.)  Избраната  времева 
граница е добре аргументирана. Дисертацията съдържа подробен анализ на 
генерационните  процеси  в  страната  преди  1989  (особено  в  разделите 
„Пътят към 10 ноември” и „Младежта в навечерието на демократичните 
промени”,  но не само) и постоянни отпратки към последните 5 години, 
протичащи в условия на пълноправно европейско членство на страната. 
Намирам  това  за  оправдано,  доколкото  в  първия  случай  може  да  се 
проследи контекстът, изходната точка на преходните процеси, но и защото 
там  е  ситуиран до голяма  степен  българският  научен  принос,  добилите 
европейско и световно признание изследвания в областта на социологията 
на  младежта.  А  по  отношение  на  времето  след  2006,  е  логично  да  се 
анализира  доколко  забелязаните  тенденции  се  потвърждават.  В 
геополитически  план  удачен  е  изборът  всеки  последователен  етап  от 
българския преход да бъде контекстуализиран с помощта на съответните 
източноевропейски примери.

Изследван е  процесът на геронтизацията в управляващата БКП 1985-
1989  г.  Направен  е  сравнителен  анализ  на  средната  възраст  на 
управляващия елит в началото на социалистическия период и в неговия 
край. Геронтизацията е на лице не само в България, а целия Източен блок, 
което е потвърдено с емпирични данни – стр. 119-121. Старото поколение 
се сменя от поколението на технократите, което е натоварено с  процесите 
в  самото начало  на  прехода  към демокрация.  Това  поколение  е  родено 
предимно в средата на 30-те години на ХХ век, а смяната на поколенията 
като опозиция е илюстрирана с отношенията Живков-Горбачов. Средната 
възраст на «реформаторите» от началото на 90-те години в България е 52, 
47  години  –  с  повече  от  13  години  по-ниска  в  сравнение  с  края  на 
тоталитарния  период.  (стр.141)  Авторът  успява  да  свърже  динамичните 
политически процеси с възрасторите и биологични фактори. В началото на 
прехода играят роля както младите от бившия ДКМС, така и старите от 
възстановените  партии  от  периода  преди  1948  г.  Авторът  стига  до 
обобщения  на  основни  стереотипи  в  политическото  поведение  на 
различните възрастови групи -  например - старите лидери за разлика от 
младите страдат от липса на време, от чувството за изпуснат шанс и това 
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ги води до авторитарни и недемократични методи в ръководените от тях 
партии. Друг интересен фактор, обусловен от възрастта, е възможността за 
диалогичност  между  историческите  партии  и  техните  младежки 
организации. Авторът посочва конкретни примери със стила на управлние 
на  старовъзстановените  партии  и  новосъздадените  като  СДС.  В  новите 
партии  от  коалицията  на  СДС  има  полунеформални  отношения  между 
млади  и  стари,  които  се  променят  след  1997  г.  К.Методиев  привежда 
интересен емпиричен материал, който показва динамиката на възрастта в 
различните партийни групи на различните парламенти и връзката им със 
стила на управление. 

За  ювентизацията  на  властта  в  източноевропейския  преход  са 
приведени  възрастовите  характеристики  на  лидерите  на  държавите  в 
преход след 1989 г. Изводите на автора за възрастовата обусловеност на 
политиката в преход са обосновани убедително. В хода на прехода, обаче, 
политическата  демокрация  не  е  достатъчен  ресурс  за  поддържане  на 
тенденцията към ювентизация. Политическият елит застарява и протичат 
процеси,  очертаващи  нова  геронтократична  тенденция  в  края  на 
преходното време.   

К.Методиев  има  съществен  принос  към  разширяване  полето  на 
политологията  с  младежката  проблематика,  на  която  е  посветена  трета 
глава  на  дисертацията.  Авторът  подчертава  приемствеността  със 
социологията  на  младежта,  която  става  наука  преди  1989  г.  със 
съществуването на Националния институт за изследване на младежта и на 
която социалистическият управляващ елит обръща особено внимание. За 
съжаление  социологията  и  политологията  на  прехода  са  в  дълг  към 
младежката социология и политология в преходния период. Възрастовата и 
поколенска динамика на прехода за пръв път се изследва структурирано от 
гледна точка на участието на младежта в политическия процес. Авторът е 
посочил  редица  интервюта  и  собствени  наблюдения  от  участието  си  в 
конкретните процеси.  За да се изследва преходния период, е необходимо 
връщането  в  годините  преди прехода,  отчитането на приемствеността  и 
постъпателността в историческия процес. Контюнюитетът, който работата 
успява да реализира, е едно от нейните основни достойнства.   

 Като централен принос на дисертацията може да се посочи  изборът 
на  темата  и  въвеждането  в  политологията  на  цял  тематичен  кръг  – 
поколенческата и възрастова проблематика,  които са предимно обект на 
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социологията  и  психологията.  Авторът  се  е  справил  с 
интердисциплинарния подход и е успял да изследва сложните политически 
процеси  на  прехода  от  гледна  точка  на  своя  предмет  –  генерационната 
политология.  Специално е  необходимо да се подчертае,  че К.Методиев 
вижда  историческия  процес  в  развитие,  той  преодолява  много  често 
срещаната практика (особено в политологията) личностите да се появяват с 
нови биографии, с липсващи цели исторически етапи в живота на личности 
и поколения. От такава практика страдат най-вече изследвания на прехода 
и биографични или автобиографични публикации, на които сме свидетели 
през целия преход. 

Огромното  разнообразие  от  ползвани  източници  впечатлява 
читателя. Посочени са  338 литературни източника плюс периодичен печат 
и интернет източници. Тук специално трябва да се посочат самостоятелно 
проведените  от  автора  биографични  интервюта  с  41  живи  участници  в 
събитията.  Част от тях включват ценни факти и размишления, които до 
този момент не са се появявали в публичното пространство. Ето защо те са 
и  ценен  принос  за  българската  политическа  история,  дори  и  извън 
несъмненото  им  значение  за  дисертацията.  Една  забележка  –  в  някои 
случаи при ползване на чуждоезикова литература е уточнено в скоби, че 
даденият цитат е в превод на автора. Подобно посочване е излишно.

В  хода  на  работата  върху  дисертационния  труд  е  събрана 
изключителна по обем емпирична информация. Неизбежно е да възникнат 
пропуски  и  неточности,  които  в  окончателния  вариант  на  работата  в 
повечето случаи са избегнати, но на места остават различни транскрипции 
на  имената  на  едни  и  същи  личности.  Следва  да  се  спомене,  че  след 
вътрешната  защита  и  на  базата  на  отправените  му  критични  бележки, 
авторът добросъвестно е отстранил известен брой несъществени грешки.

 Искам да изразя и две несъгласия с автора. Първо, от с.194 нататък 
той подлага на съпоставителен анализ политическите биографии на Желю 
Желев  и  Симеон  Сакскобургготски.  Анализът  има  своята  несъмнена 
научна стойност, но в понятиен план едва ли е коректно Сакскобургготски 
да  бъде  разглеждан  като  част  от  поколението  на  родените  през  30-те. 
Възрастта му не е основание да бъде поставян в една редица с политици, 
прекарали целия си живот в България,  социализирани и развили част от 
кариерата  си  по  време  на  социализма  и  установили  своите  лични  и 
професионални контакти и отношения на тази основа. А и тезата (с.201), че 
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политическите  идеи  на  Желев  и  Сакскобургготски  са  близки,  не  е 
издържана и може би е вярна само на формално декларативно равнище. 
Едно предварително  уточнение  според  мен  би  отстранило евентуалните 
възражения. На второ място, неточно ми се струва заглавието на раздела 
„Институционални аспекти на българския преход ”. Там са изследвани не 
институционалните аспекти сами по себе си, а генерационната динамика 
при  персоналното  изграждане  на  централните  български  държавни 
институции.

Към  работата  могат  да  се  предявят  редица  претенции,  които  са 
свързани преди всичко с твърде обширната и неразработена досега тема. 
Налице са големи пасажи с натрупване на фактология, но това изглежда 
неизбежно  при  необходимостта  от  привличане  на  широк  емпиричен  и 
социологически материал. Тази слабост може да бъде преодоляна на един 
друг, постдисертационен етап на работа по темата.

И като структура, и като методи на анализ, и като научен език може 
да се каже, че това е една завършена дисертация, отговаряща на приетите 
академични  стандарти.  Авторът  има  изискваните  по  обем  и  тематика 
публикации, което показва, че заниманията му с темата на дисертацията са 
трайна научна ориентация.

В  заключение  искам  да  изтъкна,  че  дисертационният  труд  се 
отличава  с  несъмнено  високи  научни  качества,  важни  твърдения  и 
аргументи  и  отправя  един  нов,   нестандартен  поглед  към  сериозно 
изучавания  от  водещите   политолози  български  преход.  Забележките  и 
критиките не променят общата ми висока оценка. Предлагам с убеденост 
на Калоян Методиев да бъде присъдена образователната и научна степен 
„доктор по политология”.

Доц. д-р Мария Пиргова

27.07.2011 г.
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