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Проф. днк Иван Еленков 

 

История на младежта в България 

Публични дебати, социални действия, движения, идеологии, политически режими и 

институционални структури от края на 19 и през 20 век 

 

Какво представлява програмата за провеждане докторантския конкурс по История на 

България през Ново и Най-ново време? 

 

Тя предлага изследователски сюжети и поставя ударения във връзка с причастието на 

българската младеж към идеите и практиките, разгърнати в различни проекти и програми 

на нашето обществено развитие във времето от последните десетилетия на 19 и през целия 

20 век. 

Участващите в конкурса следва да разработят по собствен избор определен, 

хронологически и тематично ограничен, проект за самостоятелно дисертационно 

изследване. Конкретният им избор им трябва да бъде мотивиран и защитен с ясни 

аргументи – защо еди-кой си период, защо тъкмо такъв сюжет, с какво е важен той, от 

какви източници ще се поеме и пр. Изобщо не е задължително изследователските им 

намерения да възпроизвеждат формулировките и темите от програмата по-долу – тя има 

единственото назначение да очертае възможности за разработка на изследователски 

проект и да улесни избора на кандидат-докторантите.  

Водещо в тази програма е разбирането за младежта като исторически изграждан 

колективен субект, представите за който, при предустановената от традицията 

стратификация и йерархичност на възрастовите групи в българската модерност, 

произвеждат неравенства, зависимости и конфликтни интерпретации на съществуващия 

обществения ред.  

Програмата се дели на три големи дяла, съответстващи на ключовите периоди в 

развитието на българското общество и култура от края на 19 и през 20 век: периодът от 

Освобождението до началото на войните 1912-1918 г., периодът между Първата и Втората 

световна война и социалистическият период от 1944 до 1989 г.  

Всеки дял изхожда от публичните дискусии за „фактическото положение“ на младежта, 

през доводите за необходимостта да бъде обществено и национално възпитавана, през 

грижите за нейното бъдеще, за да достигне реконструкция на уникалните реакции на 

младите хора спрямо актуалните социални условия, политическия и културен контекст на 

българското общество. Подобен подход избягва риска от разпадане на културно-

историческия сюжет в изброяване преимуществено на младежки организации със 

социална и политическа насоченост, домогвайки се към различните динамики и културни 

рамки на младежката активност в изследваното време.  

Програмата поставя важни въпроси като държавната, политическата и 

идеологическата интервенция в полето на младостта, образователните и възпитателните 

идеали на българските елити, политизацията и идеологизацията на възрастта, формите на 

младежката самоорганизираност и т.н., проблематизирайки въз основа на българския 

случай основните понятия в историческата социология/историческата антропология на 

младостта за кохорта, поколение, поколенчески разрив, групи на връстниците и др.  
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Приложената библиография е неотделима част от програмата, но тя е само начална 

стъпка към натрупване на емпиричната основа, по която докторантът ще разработи 

бъдещата си дисертация по темата, която той сам ще е формулирал окончателно; нему ще 

предстои издирване на източници из архивните фондове на ключови държавни и 

обществени инстанции, както лични архивни фондове и визуален материал.  

Както се отбеляза и по-горе, предложеното заглавие на програмата и отделните 

рубрики от нейната структура са работни; те бележат само възможните изходни точки на 

предстоящата изследователска работа на бъдещите докторанти.  

 

 

 

Периодът след Освобождението  

 

- „Социалните признаци на населението“ по границата на ХІХ и ХХ век. Динамика и 

тенденции на социалните изменения. Младежта във възрастово хетерогенните 

социални групи – мъже и жени, етноси, вероизповедни общности, селска младеж, 

градска, трудеща се младеж (с условия на труд), учаща се младеж. Социални роли. 

Йерархии, неравенства и зависимост(и). 

 

- Социална различимост, ранни прояви и действия. Между страха и назиданието – 

„младото поколение“ в обществените дебати от края на ХІХ столетие. 

Размножаване на образите и хомогенизиране на напътствията – ключови случаи: 

„юнашка“, ученическа, студентска, чиновническа, работническа, селска, 

социалистическа младеж. Ранните аргументи за необходимостта от прозирност и 

надзор над „народното бъдеще”.  

 

- Ранни полета на младежка самостоятелност и независимост. Модернизация и 

индивидуализация на ценностните ориентации. Уникални младежки реакции на 

социалните динамики/промени през литература, изкуства, спорт... Емоционални 

странности, опасни интереси, младежки самоубийства. Форми на спонтанно 

събиране и ранна младежка самоорганизираност, „места“ и маршрути: 

традиционни форми на събиране на трудящата се младеж, училище и училищни 

структури, читални, разходки, кръжоци, дружинки, вечеринки, утра и т.н. ...  

 

- Грамотността и образоваността като нови (и все по-важни) „социални признаци“. 

„Нашата училищна политика“ – ранната държавна институционална интервенция в 

полето на младостта. Образованието като поле на тотална зависимост и утопични 

траектории на независимостта. „Образователният идеал“ – между науката, прогреса 

и народните завети, между секуларизъм, атеизъм и вероучение, между дълга на 

професионализма и „любовта към лесния живот“. 

 

- Общественият дебат по „социалният въпрос“ и мястото на младежта в него. 

Жертвите на социалните условия –  „младият престъпник“, „безпътната“, 

„порочна“ и „престъпна“ младеж. Поява и развитие на интереса към социалните 
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патологии. Реактивирането и ревизирането на патерналистичната наставническа 

перспектива.  

 

 

Войните и непосредственото следвоенно време, междувоенните десетилетия 

 

- Радикализация на обществените настроения след Първата световна война. 

Културни основания на преживяването на следвоенния свят като криза. „Упадъкът 

на стария морал и култура“ и утопиите за ювенализация на културата и обновление 

„гаснещите сили” на „старото общество”.  

 

- Политизация на младежките образи – „младежта и националните идеали“ 

„младежът комунист“, „младежът християнин“, „младежта в национално-

освободителните борби“ и пр. Предистория и изграждане на младежки подделения 

към политическите формации след Първата световна война – народнолиберали, 

националлиберали, социалдемократи, комунисти, земеделци, македонстващи... 

Възходът на „третото поколение” и идеята за свободно от партийна принадлежност 

национално младежко движение. Младежки организации от нов тип – „Отец 

Паисий“, „Младежкият туристически съюз“, „Младежки съюз на българските 

национални легиони“ и пр.  

 

- Обновеният „образователен идеал“ – нови мотиви в дискусиите за образованието и 

възпитанието – трудово възпитание, национално възпитание, обществено 

възпитание, морално възпитание, физическо възпитание... Дебатът „реално“ или 

„хуманитарно образование“. Проблемът за общо образование и/или „отбор на 

учащите се“. 

 

- Нови форми на социален контрол – „Гласът на обществото“ – родителско-

възпитателски сдружения и възпитателната федерация. Преформулиране, 

реорганизиране и оптимизиране на грижата за младежта. Показателни случаи: 

въвеждането на униформено облекло за учениците след 1 св. в., борбата с 

модерните танци през 1920-те. 

 

- Държавата и българската младеж след войните – йерархически изградени твърдо 

структурирани масови структури – държавните проекти от началото на 20-те, по 

границата на 20-те и 30-те години. Закон за организация на българската младеж от 

началото на 1940-те години... Първият държавен проект за обхват на свободното 

време и времето в труд на маргинални, слабообразовани и с нисък социален статут 

обществени групи „Труд и радост“...  

 

- Спонтанни групи, микрообщности и свободни движения, убеждения за 

индивидуална автономия при социална кохезия със запазване границите между 

обществените класи, слоеве и групи във времето между двете световни войни. 
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Комунизмът в България и младежта 

 

- „Народно-демократичната“ концептуализация на младежките образи и действия 

като оспорване на патриархалния авторитет на родителите и „възрастните”, на 

свързаните със „старото” и неспособните в „новото време” да подкрепят 

истинското бъдеще на младите хора. Прекъсване на връзката между поколенията. 

Пропагандно проектиране на „младежта” като социално-активен елемент. 

Идеологическото ѝ въобразяване като ентусиазирана,  необременена с наличен, 

вече осъществен и съществуващ, социален опит, податлива на масово организиране 

и политическа манипулация. 

 

- Проблемът за демократичното образование и „учебно-възпитателната демокрация“.  

 

- Проблемът за „единен съюз на демократичната младеж“ – ЕМОС и СНМ.  

ДСНМ и краят на „отечествено-фронтовските илюзии“ за демократично младежко 

единство. 

 

- „Новият младеж, строител и гражданин на НРБ“. Младежта в идеологическия 

дискурс от края на 1940-те и през 1950-те години. Социални призиви и практики. 

Младежкото всекидневие в огледалото на идеологията. „Обществеността” и 

„хулиганските прояви“ през 1950-те – Джони Лекето и Зозефина („суинги“ и 

„зози“). 

 

- Изменения в социалната структура на социалистическото общество през 1960-те 

(урбанизация, общо покачване на образователното равнище, професионализация на 

трудовите активности) и промените в политическите и идеологически подходи към 

младежта. 

Законът за по-тясна връзка на училището с живота от 1959 г.: социални и културни 

основания.  

 

- Нови културни феномени: висока социална мобилност, нарастващо свободно 

време, относително гарантирани редовни приходи, воля и действителни условия за 

независимо съществуване. Модуси на поведението в публичността, определящи 

новите вкусове и универсални консумативни нагласи и предзадаващи интересите 

към ценностите на масовата култура, тялото и сексуалността: индивидуализъм, 

отчуждение, анонимност. Отговорът на идеологията в идеологическите санкции и 

демаскирането на „идеологическата диверсия“, „равнодушието”, „егоизма”, 

„кариеризма”, „самодоволството”, „вещоманията”, „готованството”, 

„чуждопоклонничеството”, „магнитофонната младеж“, „безделието” „пошлата 

еротика“ и т.н. Разрояване на специфични идеологизирани жанрове на 

публицистиката, литературата и изкуствата, насочени към изобличение на 

изброените „прояви”. 

 

- Контрол и регулация на процесите на културен обмен – места на професионална, 

социална и обществено-политическа интеграция и мобилизация: големи браншови 
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профсъюзни домове на културата, армейски домове, младежки домове, клубове на 

творчески съюзи и т.нар. „обществени организации”. „Масов спорт, здрав народ, 

ярки комунистически добродетели”: „физкултура”, идеология, спорт, рекорди, 

места и публики.  

Контролът на местата с подозирани скрити дезинтегративни сили: „заведения за 

обществено хранене“, младежките дискотеки... Борбата за „здрава интонационна 

среда“. 

 

- Людмила Живкова и усилието за легитимно представителство на комунизма чрез 

авторитета на универсалната култура. Репрезантативният език на “творчеството и 

красотата”. „Естетизиране на жизнената среда” през 1970-те. „Всенародната 

програма за естетическо възпитание” и проблемът за всестранно развитата и 

хармонична личност. Проблемът за младата художествено-творческа 

интелигенция.  

 

- Младежки, жизнени светове, култури и контракултури през епохата на комунизма. 

Репликиране на казионната организираност с неформални кръгове и асоциации. От 

“тавите на Бийтълс” до „Нова генерация”. Скрити и открити икономики на 

западните (жизнени) стилове.  

 

- Младежта и „преустройството“. Опитите на партийните и управляващи елити за 

овладяване на реформаторския потенциал на „младите хора”. Открити и скрити 

форми на критичност към режима.  

 

 

... 
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