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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

От  средата  на  XIX век  проблемът  за  поколенията  мобилизира  научните  амбиции  в  различни  полета  на 

хуманитаристиката като подстъп за разбиране на механизмите на социалното възпроизводство и културното 

развитие. Той се налага като устойчива тема на множество социологически и исторически трудове като главен 

тласък за това дава концепцията на Карл Манхайм. Тя извежда на преден план „стратифицираното съзнание” 

на  социалните  групи,  формиращи  се  по  силата  на  биологичния  ритъм  на  човешкото  съществуване. 

Постепенно след младежките революции на 60-те и 70-те на XX век интересът към генерациите, кохортите и 

събитийните  общности  започва  да  намалява  и  да  се  измества  в  посока  към младежките  (суб)култури.  В 

същото  време  се  налага  представата  за  поколението  като  клиширано  и  прекеспонирано  понятие,  без 

евристична стойност за постмодерната рефлексия върху колективните идентичности. В последните двайсет 

години се наблюдават сериозни опити за неговото преформулиране, но те все още остават в периферията на 

съвременните научни търсения и са слабо познати в български контекст. 

Актуалните тенденции в подходите към проблематиката са отправна точка за научния интерес в рамките на 

дисертацията.  Той  се  явява  пряко  следствие  от  питането  доколко  е  възможно  да  се  изработи  такъв 

концептуален модел на „поколението”, който да преодолее „негативите” на натрупаните дефиниции и 

да послужи като инструмент за анализ на историческите реалности.  На свой ред въпросното питане се 

базира  на  богатия  емпиричен  материал,  който  предоставя  българската  културно-историческа  ситуация  от 

втората  половина на  XIX  и началото  на  XX век.  През  довоенния период представително число  групи  и 

агенции  излизат  в  публичното  пространство  с  идентификационни  емблеми,  включващи  генерационни 

деления,  без  да  принадлежат  непременно  към  еднакви  възрастови  групи  и  без  да  получават  интегритет 

единствено от преживени исторически събития, но като споделят едни и същи социални цели, идеологически 

платформи  и  легитимационни  стратегии.  Такива  са  либералите  и  консерваторите,  представящи  се  за 

наследници на „младите”  и  „старите”  от  късното възраждане,  авторите  на мемоарната  вълна,  ветераните, 

социалистите и естетическите ментори – Кръстев и Славейков на кръга „Мисъл”. Техните политически и 

културни програми, медийни изяви и законодателни инициативи могат да се определят като главен 

обект  на  настоящото  изследване. Чрез  поколенческите  деления  се  артикулират  алтернативни  визии  за 

общественото  развитие  и  се  дават  нови  съдържания  на  социалното  време/времеви  единици,  които 

легитимират  различни заявки  за влизане във  властта  и  управлението.  Доколкото те не се  използват  като 

означения  за  обща  възраст  и  респективно  сходни  преживявания  на  исторически  събития,  а  участват  в 

символното  производство  на  социалния  ред,  изследователското  внимание  се  насочва  не  към 

контекстуализиране на определени жизнени траектории, а към езикови фигури, опозиции и идеологически 

послания.  Предмет  на дисертацията са реториките на  поколението,  младите и  старите, бащите и 

синовете,  младостта като  политики  на  репрезентация  на  определени  културни  агенти/агенции. 

Особено се настоява върху смисъла и значението на органичните метафори за конституирането на връзки на 

солидарност и форми на сътрудничество. Подобно ориентиране към репрезентативната стойност на възрастта 

отвъд отмерванията на биологичното време осигурява възможност за по-прецизно проследяване на социални 

напрежения, конфликти между ценностни системи и аргументации на културни утопии за реформиране на 
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обществените реалности. Така главната цел на изследването се явява реконструирането на употребите на 

генерационните  деления  в  България  в  довоенния  период,  а  негова  непосредствена  задача  е 

разгръщането и тестването на експериментален теоретичен модел на поколението, който приложен към 

историческата  емпирия да хвърли светлина върху различни модуси  на „присъствието” и „признанието” в 

публичното пространство. Оттук подчертано интердисциплинарният характер на анализа, произтичащ от 

комбинирането на социологическа, културологична и историческа перспектива. 

Обвързването  на  теоретичната  новост  с  историческата  фактуалност  намира  разрешение  в  свеждането  на 

поколението/поколенията  до  отделни  „поколенчески  дискурси”  и  „колективни  времена”,  което  идва 

вследствие отказа от референции към биологични или социални закономерности. Централната хипотеза е, че 

генерационните  деления  играят  ролята  на  инструмент  за  наративно  изграждане  на  груповата 

идентичност,  което  овремевява  идеологиите  и  ценностните  ориентации,  както  и  обратното  – 

оценностява  и  идеологизира  съдържанията  на  социалното  време/времеви  единици.  Тук  се  въвеждат 

понятия  като  „колективни  биографии”  и  „хронополитики”,  стъпващи  върху  традициите  на  социалния 

конструктивизъм,  антропологията  на  колективната  памет  и  вече  не  толкова  актуалните  типологии  на 

социалното време (Сорокин, Зарубавел). За отправна точка се използва теоретичния модел на Манхайм, който 

се обвързва с проблема за „властта върху именуването”, дефиниран от Пиер Бурдийо. Специален акцент се 

поставя на „поколенческите семантики” на Майкъл Корстен и „паметта от мястото на събитието” на Пиер 

Нора,  доколкото те пряко подкрепят  идеята  за  поколенческите  дискурси  като  „преработващи”  жизнените 

траектории и „общата съдба” в полза на определени политически и културни цели. 

В съответствие с главната цел на изследването и фокусирането върху богато и широко дискурсивно поле 

от политически и културни опозиции между бащи и синове, млади и стари, младост и официално статукво и 

т.н.,  избраните  основни  методи  са  културно-историческата  реконструкция  и  дискурсивният  анализ. 

Последният се опира на теоретичните предпоставки на съвременните изследвания на медийните езици, които 

разглеждат  дискурсивните  практики  като  договарящи  властови  отношения  и  изграждащи  социални  и 

културни идентичности (Хол, Феърклау). 

Изследването  оперира  с  разнообразни  типове  първични  източници,  които  могат  да  се  групират 

съобразно  различните  аспекти  на  разглежданите  политики  на  репрезентация,  а  именно:  а) 

институционални рамки, б) дискусии в пресата,  в) ключови фигури,  д) политически и културни послания. 

Съответно в първата група попадат закони, законопроекти, окръжни, стенографски дневници на Народното 

събрание и др. Във втората група – рубрики, статии, коментари, дописки във вестници и списания. Третата 

включва предимно биографии и биографични сведения, а четвъртата - програми на партии, мемоари, спомени, 

брошури, студии, трудове и др.

Основен критерий за подбора на първичните източници е използването на генерационни деления и 

метафори в  означаването  на  определени  организации,  кръгове,  групи  с  техните  политически  и 

културни  програми  за  социална  промяна,  а  не артикулирането  на  общи/сходни  преживявания  на 

исторически събития въз основа на близки рождени дати.
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Вторичните източници се  разделят в две групи: а)  изследвания в областта  на хуманитаристиката, 

посветени на поколението, конструирането на социалната реалност, колективната памет и социалното време, 

публичното пространство и др., б) изследвания в областта на българската политическа и културна история, 

посветени на нацията и национализмите (специално по тази тема са включени и чужди автори), популизма, 

образователните политики, партиите от довоенния период, литературоведски студии и др. 

В структурно отношение дисертацията включва увод, три глави, заключение и библиография.
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ПРЕДСТАВЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

УВОД

В увода на първо място се разглежда актуалното състояние на научната рефлексия върху генерациите в 

културата и историята, което служи като изходна база за очертаването на теоретичните и методологически 

граници на изследването. Маркирани са най-важните тенденции в съвременното разбиране на проблематиката 

-  от  усвояването  на  концептуалното  наследство  на  Манхайм  с  неговото  схващане  за  поколението  като 

локализация или място в социалното цяло до дискутирането въз основа на общи възрастови характеристики 

на  сходните  преживявания  и  ценностни  ориентации  на  солидарни  участници  в  революции,  движения  и 

неформални  обединения.  Обърнато  е  специално  внимание  на  постепенното  изместване  на  интереса  от 

„поколението” към „младежта”, довело до развитието на продуктивните научни направления на социологията 

на младежта, социологията на възрастта и устната история. Поставен е въпросът за опитите за възстановяване 

на  изгубената  висока  научна  стойност  на  понятието,  илюстрирани с  проекта  на  Джун  Едмъндс  и  Брайн 

Търнър за превръщане на „поколението” в „аналитичен принцип” на социологическата теория, приложим за 

изучаването на свръхтехнологизирани, глобални общества. Прокарвайки сложни концептуални връзки между 

концепцията на Манхайм и възгледа на Бурдийо за „категориите за структуриране на социалните отношения”, 

те  извеждат  дефиницията  за  „възрастовата  кохорта,  която  получава  социална  значимост  по  силата  на 

конституирането  си  като  културна  идентичност”.  Техният  проект  е  сравнен  с  призива  на  руската 

културологична школа да се отхвърли изцяло понятието за „поколение” като мултиплициращо монотонни 

изследователски схеми и изгубващо се в емпирията от рождени дати и формиращи събития. 

На второ място в увода се представят обектът и предметът на дисертацията,  нейните цели и задачи, 

водещият  теоретичен  проблем,  организацията  на  съдържанието,  понятийният  инструментариум, 

методологията  и  източниците.  Изрично  е  подчертан  отказът  от  референции  към биологични  и  социални 

закономерности  при  проследяването  на  употребата  на  генерационните  деления  в  довоенния  период  в 

България, идващ вследствие от намерението не просто да се фиксират конкретните изказвания и изкази, а да 

се откроят очевидните и субтилните идеологически хоризонти на посланията на различни групи, определящи 

се като представители на „бащите и синовете,”, „младите” или „старите”, „младежта” и т.н. 

На трето място се откроява основното предизвикателство пред дисертационния труд, а именно – да се 

удържи  в  тематично  единство  богатството  на  емпирията  и  да  се  опишат  всички  възможни  употреби  на 

генерационни деления в избрания период. Решението е намерено в строгото придържане към концептуалното 

намерение да се анализират не „поколения”,  а  „поколенчески дискурси” и „колективни времена”,  даващи 

възможност  за  „сондиране”  в  дълбочина  на  локални  микроконтексти  и  за  въвеждане  на  нови  културно-

исторически сюжети.
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ПЪРВА ГЛАВА. ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА ПОКОЛЕНИЕТО

В първа глава най-напред се обосновава методологическото дистанциране от класически подходи към 

поколението,  което  обаче  се  съобразява  с  техния  евристичен  потенциал  и  взима  предвид  културно-

историческата логика на развитие на понятието. Те се описват подробно, за да се проследи разгръщането на 

различните теоретични модели на поколението и в същото време да се демонстрира полисемията на термина 

в  различни  дисциплинарни  полета  на  социологията,  философията  и  историята.  Централен  момент  тук  е 

дефинирането  на  „проблема  за  поколенията”  от  Карл  Манхайм,  което  задава  най-важните  тенденции  в 

конструирането на изследователския обект. Описанието предоставя опора за прокарването на разграничения 

между  поколение и  поколенчески  дискурс,  което  измества  съдържателния  аспект  от  сходството  на 

светогледите  или  нагласите,  явяващо  се  производно  на  възрастта или  на  епохата към 

представянето/въобразяването  на  „сходството”  в  публичността.  Въ-плътеността  на  социалната  промяна  в 

родените  през  еди-коя  си  година,  младежта,  конфликта  между млади  и  стари,  на  свой  ред  получава 

алтернатива в конструираната темпоралност на обществените формации и движения. Колективното време или 

колективните репрезентации на времето  се дефинират в традициите на социалното време  и колективната 

памет,  като е въведен проблемът за „присвоената памет” и оттам разнообразните съдържания, влагани от 

различните групи в миналото, настоящето и бъдещето.

1. От репродуктивните цикли към „школата на мисълта”

Първият параграф на главата започва с представяне на етимологията на думата „поколение” – от ранните 

елински употреби, фиксиращи възрастовия интервал между бащи и синове на 30-40 години до християнските 

конотации, разграничаващи генезиса, рода и родството в/на Христа, наложени с прочитите и преводите на 

Стария и Новия завет. Въз основа на латинския превод на евангелието на Матей се извежда дублирането на 

кръвната  връзка  и  естествения  цикъл  на  възпроизводство  със  спиритуалното  единство  на  вярващите, 

потвърждаващо изкуплението. То се разглежда като подстъп за разбиране както на всекидневните интуиции 

за  поколението като  „среден  термин”  между  връстниците  и  приятелите,  така  и  за  научната  рефлексия, 

колебаеща  се  между  конституиращите  фактори  на  възрастта  и  отработването  на  преживените  „заедно” 

събития. Начало  на последната  се  поставя  със  социологията  на  Конт,  където  поколението се  мисли  през 

аналогията между човешкия организъм и социалния агрегат, чиито закони на функциониране са в еднаква 

степен подвластни на научния разум. Тази аналогия присъства като цяло в позитивистките интерпретации на 

феномена (на Джон Стюърт Мил, Антоан Августин Курно, Отокар Лоренц, Густав Румелин, Жюстен Дромел 

и др.),  които се фокусират върху  репродуцирането на обществените структури  и прогреса  на социума.  В 

преобладаващото  си  мнозинство  те  третират  поколението като  затворен  конструкт  с  оскъден  брой 

съдържателни характеристики.  То  е  обозрим “отрязък”  на  обществените  реалности,  проектиран  напред  и 

назад във времето, чиято верицифируемост и изчислимост позволяват то да се използва като показател на 

еволюцията,  развитието  и  естествената  –  в  смисъл  на  регулярна  и  задължителна  –  смяна  на  статуквото. 

Биологичният бекграунд – на „сериите” на родителите и децата, гарантира една безусловност и непрекъсната 

наличност  на  иначе  заплашените  от  ирационалността  на  индивидуалните  човешки  избори,  социални 

преобразувания. Генезисът е закон, който налага своя диктат над всички сфери на публичността,  най-вече 

върху групиранията на индивидите, които ги населяват с техните разнообрази изяви и светогледи. Като опит 

за частично преодоляване на есенциализма на позитивистките интерпретации, но в рамките на школата, са 
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анализирани концепциите на Джузепе Ферари, Франсоаз Ментре и Хосе Ортега-и-Гасет, доколкото при тях от 

колективен  обект  на  социалното  възпроизводство  поколението  се  превръща  в  колективен  субект  на 

културната промяна. Всички те се интересуват от периодите на изграждане и смяна на обществените елити с 

техните  приноси  за  културния  възход  на  нациите  и  човечеството.  Отбелязано  е  разграничението,  което 

известният испански философ прави между връстници и съвременници – между рождена дата и жизнен опит 

в  рамките  на  една епоха.  Оттук  е  въведен  моделът  на  поколението  в  традицията  на  т.нар  романтически 

историзъм, доколкото Ортега-и-Гасет понася влиянието на „описателната психология” на Вилхелм Дилтай, 

търсеща  теоретични  инструменти  за  изграждане  на  алтернативна,  екзистенциална  история  на  културните 

форми. Всъщност именно Дилтай задава параметрите на цитираното разграничение с идеята за „отношението 

на едновременност на индивиди”, което създава „хомогенни” културни кръгове по силата на общия период на 

израстване  (детството  и  младостта)  и  общата  „школа  на  мисълта”  –  изпитването  на  едни  и  същи 

интелектуални  въздействия  и  исторически  промени.  За  него  генерациите  не  са  отсечки,  наложени върху 

историята, чрез които се отчитат стойностите и променливите на съществуването “тук и сега”, а събитийни 

микрообщности с уникално присъствие във и отвъд времето. Другите представители на направлението като 

Вилхелм Пиндер и Юлиус Петерсън също акцентират върху специфичната културно-творческа мисия и съдба 

на  поколението,  като  развиват  централния  за  немския  историзъм  постулат  за  едновременността  на 

неедновременното  (die  Ungleichzeitigkeit  des  Gleichzeitigen).  След  тях  Хайдегер  завършва  започнатото  от 

Дилтай освобождаване на поколението от социобиологическите закономерности, разглеждайки го като модус 

на историчността на съществуването, а не отнасяйки го директно към (телесното) раждане в/за социума. 

Докато позитивистите  налагат  „по хоризонтала”  като две симетрични фигури  биологичните  цикли и 

социалните  трансформации,  „пост-романтиците”  търсят  по  вертикала  съответствие  между  личностите  на 

епохата и духа на епохата, отваряйки пространство за „събитийните” и екзистенциалистките интерпретации 

на  поколението.  От  Мил до  Ферари  човекът  съществува  единствено в  публичността  и  колективността,  в 

просвещенския  форум  на  равните  граждани  като  революциите/измененията  трябва  да  възвръщат  или 

препотвърждават това равенство.  Съвършено противоположна е романтико-историческата перспектива. На 

преден план е изнесена не публичната изява или приносът за благополучието на гражданите (на света),  а 

общото преживяване (на младостта), успоредността на жизнените траектории, която налага специфичен стил 

на мислене и вчувстване и дава нов облик на човешката култура. Поколенческите общности съществуват като 

паралелни  вселени  в  една  историческа  епоха,  а  не  само  като  строги  последователности  в  потока  на 

генеалогичното време на човешката репродуктивност. 

Накрая в параграфа се представя накратко позицията на съвременната философия на историята в лицето 

на Пол Рикьор и Райнхарт Козелек, доколкото тя присъства само косвено в основната теоретична рамка на 

настоящето изследване (наложена от интереса към репрезентативните стойности на поколението), но затова 

пък  съдържателно  следва  трактовката  на  Хайдегер,  затварящи  концептуалния  цикъл  на  „описателната 

психология”. Рикьор свързва поколението с препредаването на ценностите (трансмисията),  отреждайки му 

„ролята  на  конектор  между  онтологията  на  историчното  битие  и  епистемологията  на  историографската 

интерпретация”.  В  сходен  дух  Козелек  говори  за  създаването  на  обща  история  посредством 

институционализиране на опита на отделните поколения. Поколението идва след „изненадата” като базисна 

характеристика  на  опита,  когато  „биографичната  случайност”  се  оказва  вписана  в  една  „организирана 
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общност”, която от една страна чрез „повторението” осигурява стабилизирането на преживяването, а от друга 

- задава периодите в историографията. 

Изрично се подчертава, че след Втората световна война наследството на историко-романтическата школа 

и  на  Хайдегер  отстъпва  на  заден  план,  доколкото  социологията  и  въобще  социалните  науки 

усвояват/присвояват  в най-голяма степен теоретичните  ресурси.  Особено след  популяризирането на есето 

върху  поколенията  на  Карл  Манхайм  (след  излизането  на  преработеното  му  издание  през  1952  г.) 

историческите импликации, ако не се пренебрегват, то поне започват да се подчиняват на различни микро- и 

макросоциални схеми.

2. Проблемът за поколенията

Както  подсказва  заглавието  на  параграфа,  в  тази  част  на  дисертацията  най-напред  се  анализира 

концепцията на Манхайм за поколенията, развита в известното му есе („Проблемът за поколенията”). От една 

страна, тя се домогва до примиряване на позитивистичната и романтико-историческата перспективи, а,  от 

друга, преориентира научния интерес по темата в посока към изучаване на социалните практики и споделени 

ценности.  За  разлика  от  своите  предшественици,  колебаещи  се  между  субективните  преживявания  и 

обективната  универсална  фактичност  на  раждането  и  смъртта,  Манхайм  успява  да  изгради  кохерентен 

теоретичен модел, който в еднаква степен взима предвид биологичния субстрат, когнитивните образци или 

близостта на идеите и социалните условия на опита. Негов ключов момент е аналогията с класовото съзнание 

на индивида в обществото. Веднъж озовал се в социалната топика, човек започва да произвежда смисъл само 

в “зрителния ъгъл” на своята, дадена “по рождение”, позиция в света. Така всички класически характеристики 

на  поколението  вече  се  явяват  не  следствия,  а  активни  фактори  на  социалния  живот  от  първостепенно 

значение. Това са появата на нови участници и изтеглянето на стари, ограниченото в определен отрязък от 

време  действие  на  поколението,  нуждата  от  препредаването  на  културното  наследство  и  въобще 

непрекъснатият процес на обмен на ценности. Манхайм е убеден, че стратифицикацията на преживяванията, а 

не обновяването на социума дефинира поколението. Тя се явява резултат от общите „първи впечатления” на 

детството  и  младостта,  както  и  от  разрешаването  на  идентични  исторически  задачи.  Степените  на  тази 

стратификация  отговорят  на  трите  главни  модуса  на  поколението  –  статус,  актуалност,  единица  или 

различните в своя „размер” групирания на родените по едно и също време и в един и същ исторически регион, 

на  участващите  в  социалните  и  интелектуалните  течения  в  родната  страна,  на  отделните  фракции  във 

въпросните течения. 

Възгледите  на  Манхайм  прокарват  или  по-скоро  дават  видимост  на  много  важна  тенденция  в 

конструирането на изследователския обект. Докато приблизително до Първата световна война усилията се 

насочват  към  доказването  на  универсалните  характеристики  на  феномена  и  на  преден  план  е  изведена 

неговата отграниченост в историческия континуум,  то приблизително от 20-те години на  XX век насетне 

вниманието постепенно се  фокусира върху конкретната социална и историческа действителност на самия 

(дис)континуитет  на  поколенията  чрез  уточняване  на  спецификите  на  жизнения  цикъл,  младежките 

субкултури,  поколенческия  конфликт  и  пропастта  между  поколенията.  Промяната  в  границите  на 

изследователското  поле  се  задава  от  развитието  на  психоанализата,  антропологията  и  най-вече 

функционализма,  които  още  през  50-те  поставят  с  особена  острота  въпроса  за  социализацията.  Така  в 
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„Детство и общество” за Ерик Ериксън младостта е кризисен период, когато моралът на детето се сблъсква с 

етиката  на  възрастния  и  когато  образците  на  поведение  от  детството,  закрепени  с  поредица  от  сложни 

идентификационни  актове  са  изправени  срещу  новите  социални  роли  и  прояви  на  групова  солидарност. 

Дебатирайки с него, Маргарет Мийд издига тезата, че кризите на младежката възраст са феномен единствено 

на  западната  култура  и  не  могат  да  бъдат  обвързвани  с  някакви  дълбоки  промени  от  физиологично  и 

психологическо естество в рамките на една универсална човешка природа. Паралелно с тях Толкът Парсънз 

третира социализацията като процес, обусловен от сложни напрежения между индивидуалната и социалната 

система,  с  посредничеството  на  родителския  институт.  Самюел  Ноа  Айзенщат  завършва  картината  на 

поколението като културно дефинирано и функционално вписано в социалния ред. Той вижда във възрастта 

набор от „базисни ролеви диспозции”, които чертаят „картата на човешките възможности” и действия.

Цитираните  четирима  автори  се  разглеждат  като  представителни  както  за  устойчивата  мода  на 

функционализма  в  периода  между  50-те  и  80-те  години  на  XX век,  така  и  за  случващото  се  на  негова 

територия изместване на теоретичния и методологическия фокус от групата на съвременниците към групата 

на връстниците. С популяризирането на понятия като  peer groups и „криза на идентичността”,  „възрастов 

обхват”  и  кохорта, младежки  (суб)култури  и  младежки  бунтове/революции  историческите  факти  се 

маргинализират или подчиняват на социалните механизми на трансмисията (препредаването на ценностите). 

„Поколенческото събитие”, задаващо сходството в ценностните ориентации, е заменено от „демографското 

събитие”.  Интелектуалните  или  политическите  движения  са  резултат  от  сложни  структурни  промени  в 

организирането на жизнения опит (на  отделните индивиди) на базата  на социално обозрими,  биологични 

ресурси. Фазите на жизнения цикъл се пресичат едновременно с историческите ситуации и (дис)функциите на 

социалните  системи.  Теоретичните  постановки  на  Манхайм  непрекъснато  се  актуализират  заради 

възможността поколението да варира между „единица” и „актуалност” – между група и класа, както и заради 

социалната позиционираност на възрастовото преживяване – от „мястото” в обществото до стратегиите за 

смяна на политическото статукво/господство. Изложението детайлно проследява всички тези повлияни в една 

или друга степен от функционализма предефинирания на „поколението” – до постепенното му „разтваряне” в 

„младежта”. Тук намират мястото си автори, работещи в най-различни направления на хуманитарните науки, 

като Зигмунд Нюман, Бенет Бъргър, Марвин Ринтала, Нормън Райдър, Филип Ейбрамс,  Хърбърт Мьолер, 

Антъни Еслер и др. 

Паралелно с „поглъщането” на поколението от социалните системи, изложението включва опитите за 

преосмисляне на модела на историческото поколение в книгите и статиите на Хулиан Мариас, Фриц Редлих, 

Алън Спитзер, Ханс Йегър и Дейвид Керцер. То се извършва по линия на търсенето на опора в наследството 

на XIX век и усъмняването в релевантността на най-съвременните теоретични схеми. Така се генерира една 

твърде любопитна изследователска матрица, която оспорва съдържанията и стойностите на понятието, главно 

разраствайки  и  пренареждайки  корпуса  на  „предшествениците”.  От  една  страна  се  регистрират 

„отвореността”  на  „поколението”  към  фасетъчност,  мимикрия  и  неяснота,  привеждайки  в  доказателство 

обстойни  исторически  прегледи  на  подходите  и  определенията,  а  от  друга  няма  оттласкване  докрай  от 

устойчивите  традиции  в  изследователското  поле,  доколкото  е  водещ  стремежът  към  по-прецизни 

формулировки на връзката между „въздействията на възрастта” и радикалните събития, социализацията и 

динамиката на политическите нагласи. 
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На  последно  място  параграфът  представя  тенденциите,  които  модерират  съвременните  и  късните 

трактовки на „проблема за поколенията” със съответните имена и концептуализации и с особен акцент върху 

българския контекст. Първата (описана) от тях под силното влияние на функционализма, налага теми като 

емиграцията,  мобилността,  институциите,  осъществяващи  препредаването  –  семейството,  училището, 

професията (пазара на труда), както и изучаването на разпределението на политическите предпочитания през 

призмата на стратификацията на възрастта. Втората реактивира разделителните линии между позитивистки и 

романтико-исторически дефиниции, изправяйки анализа на (под)системите срещу разказа за (съ)общностите. 

На  тази  основа  се  развиват  две  особено  продуктивни  направления  –  на  културноисторическите 

реконструкции, чувствителни към микроконтекстите на социалните промени и на социалното конструиране 

на  възрастта.  „Реконструкциите”  изработват  враждебна  към  прогресистките  визии  за  младежта 

методологическа матрица, която на (авто)биографично ниво улавя сходството на преживяванията, независимо 

дали  това  са  травми  и  радикални  жестове  или  общи  екзистенциални  и  културни  хоризонти. 

„Конструиранията”  полагат  репрезентациите  на  възрастта  като  пресечни  линии  на  социалното  и 

историческото време.  Специално внимание се обръща и на проекта на Едмъндс и Търнър за връщане на 

евристичната  стойност  поколението  посредством  развиването  на  възгледа  на  Бурдийо  за  генерациите  в 

качеството  на  „категории за  структуриране  на  социалните  отношения”.  На  другия  полюс  на  усилието  за 

реформиране на проблематиката се коментира позицията на руската културологична школа, провъзгласяваща 

банализирането  и  рутинизирането  на  понятийния  инструментариум,  както  и  неговата  непригодност  за 

изучаването на социалните и историческите реалности. Така се достига до повторното задаване на базисния за 

дисертацията  въпрос:  допустимо  и  обозримо  ли  е  да  се  предложи  такъв  модел  на  поколението,  който 

промислено  да  отговори  на  най-критичните  постановки  и  в  същото  време  да  запази  възможността  за 

изследване на поколенията в историята?

3. Поколенчески дискурси, колективни биографии и колективни времена

Последната  част  на  трета  глава  теоретично  обосновава  същностното  за  изследването  заместване  на 

„поколенията” с „поколенчески дискурси” и „колективни времена”. За отправна точка служи схващането на 

Пиер Бурдийо за „властта върху именуването” като осъществяваща консенсусите върху социалните йерархии 

и статуква. Той подчертава изключителната роля на категоризациите, квалификациите и класификациите в 

символните битки за идентичност, илюстрирани в рамките на изложението с откъс от романа на Пруст „Една 

любов на Суан”. Анализът на откъса показва как значимостта на едно колективно присъствие в публичното 

пространство е пряко следствие от видимостта на „цялото” или колектива, от възможностите за репрезентация 

едновременно  на  уникалността  -  различието  от  всички  останали  групи  и  солидарността  -  афективната 

стойност на споделяните мнения и убеждения. Тази линия на разсъждение намира опора и в идеята на Ричард 

Дженкинс  за  „класификаторен  лексикон  на  категориите  и  позициите”,  който  представлява  нещо  като 

шахматна дъска на институционалния дневен ред, политическите борби и въобще на отношенията вътре и 

навън от формалните и неформалните обединения. В тази връзка се формулира тезата за невъзможността да 

се улови по емпиричен път поколението в резултат от неотрефлектираното запазване на опозицията общност-

група  и  от  употребите  на  генерационните  деления  на  практика  като  означения  на  серии  от  колективни 

репрезентации и наративни структури. Тя се аргументира чрез подвижните граници на поколението в схемата 

на Манхайм. Той си представя „ядро” или „конкретна група” от носители на идеите (на поколението), към 
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които по-късно могат да се присъединят членове не само по възрастов признак. Подвижните граници на свой 

ред  въвеждат  проблема  за  властта  върху  рекрутирането/приобщаването  на  съмишленици,  заложена  в 

генерационните деления и техния символен потенциал на солидарността, който налага определени режими на 

историчност, атакува обществени нагласи и инспирира сложни политико-екзистенциални сюжети. В подкрепа 

на подобна деконструкция на поколението се привеждат различни теоретични постановки – от отнасянето на 

дискурсите и идеологиите към херменевтичното измерение на социалното (Тревър Първис и Алън Хънт), през 

обосноваването  на генерационните метафори като инструменти  за актуализиране на „базисните  ментални 

модели”  (Марк  Търнър)  до  „символните  (под)вселени”  на  Бъргър  и  Лукман,  осигуряващи  „ред  за 

субективното схващане на биографичния опит”. Централен момент тук заемат „поколенческите семантики” 

на Майкъл Корстен и „паметта от мястото на събитието” на Пиер Нора. Те демонстрират как „поколенческите 

дискурси” могат да „заработят” вместо поколението при културно-историческите реконструкции, доколкото 

разширяват  емпиричното  поле  в  нова  посока  –  от  жизнените  траектории  към  публичните  форуми,  от 

преживяванията към представянията, от нагласите към проектите, от вписването в – към писането на истории 

–  въобще цялата  „медийност”  на  генерационните деления.  Погледът пада  върху една втора,  дискурсивна 

реалност, достъпът към която минава през осъзнаването на неотделимостта на историческата видимост на 

поколението от (латентно) политическите цели на представителите, от дебатираните идейни платформи и най-

вече от самите културни, политически и т.н. формации и организации, използващи поколенческа реторика. 

Нейното  пълно  изясняване  обаче  предполага  отчитане  и  на  темпоралното  измерение  на  генерационните 

деления. За целта се прави кратък исторически преглед на начина, по който в кохерентните исторически и 

социологически  модели  на  феномена  времето  на  връстниците  или  съвременниците  се  мисли  през 

„формиращия  период”  и  „жизнения  цикъл”.  Извършва  се  и  концептуално  връщане  към  християнската 

етимология  на  поколението,  където  влизането  в  „хроноса”  на  „на-рода  божий”  е  въпрос  на  избор  -  на 

приемане на свидетелството/свидетелите „по вяра”.  Така се утвърждава идеята за активното отношение на 

поколенията към времето и историята или налагането „отвътре-навън” на групата на темпорални режими, в 

които тя „оглежда” себе си и чрез които усвоява „чужди” символни пространства. Основания за подобна 

рефлексия се  откриват в теоретичните дискурси на колективната памет и социалното време.  Отново чрез 

преглед  на  водещите  постановки  в  лицето  на  Морис  Халбвакс,  Анри Юбер,  Питирим Сорокин,  Евиатар 

Зарубавел и др. се аргументира конструирането на колективни времена в/при употребата на генерационните 

деления. 

В заключение се извежда една от главните тези на изследването, а именно, че поколенията могат да се 

анализират и  описват в  ролята  си на „колективни биографии” и „хроно-политики”.  Метафорите идват да 

подскажат  наративното  „изграждане”  на  идентичността,  което  „овремевява”  идеологиите  и  ценностните 

ориентации  и  обратно  –  придава  ценности  и  идеологически  значения  на  времето/времевите  единици. 

„Биографиите”  винаги  предполагат  публика/публичност  (обикновено  те  са  предназначени  за  институции, 

професионални общности, наследници и т.н.), но и „напасване” на индивидуалните и социалните хронологии. 

„Колективността” измества фокуса  от рождените дати към експонираните основания на съ-общността или 

еманципаторските афиши на групата. Така се преобръща класическият модел на историческото поколение, 

като на мястото на успоредните жизнени траектории се разглеждат дискурсивните „въплъщения” на „общата” 

траектория, т.е. репрезентациите на „общата съдба” и „общото време”. 
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ВТОРА  ГЛАВА.  МЛАДИТЕ  И  СТАРИТЕ  В  НАЦИОНАЛНАТА  ПАМЕТ  И  МОДЕЛИТЕ  НА 

ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Втора глава анализира появата и разгръщането на българските поколенчески дискурси като неотделими 

от  процесите  на  модернизацията  и  прехода  от  традиционно  към  модерно  общество,  характерни  за 

възрожденския и следосвобожденския период. Вписването в подобна широка и общосподелима рамка не се 

извършва механично – чрез „слепване” на „високи” историографски наративи и наличен емпиричен материал, 

а  чрез  „извличане”  от  реториките  на  поколението/поколенията на такива  трансформации в мисленето на 

социалното пространство, които да илюстрират сложната динамика на българската модерност. Наред с това се 

поставя проблемът за формите или по-скоро „форматът” на социално сътрудничество и българският преход 

към  модерността.  Социалното  сътрудничество  се  разбира  отвъд  тесния  смисъл  на  обединяването  в 

организации, сдружения, професионални съюз, т.е. като регистриране линиите на близост и дистанциране, на 

коопериране и  съперничество  между различни социални нагласи  и светогледни ориентации.  В този план 

поколенческите  деления  се  разглеждат  като  реторически  инструменти  за  смесването  на  социални  и 

политически мотиви, на агенции и общности, доколкото в различните полагания на „млади” и „стари” (покрай 

българските „революции” и въстания, първите партийни конфронтации и спомените за героичното минало в 

мемоарната  вълна)  се  кодира не  личната  отговорност  към бъдещето  на  нацията/социума,  а  колективните 

съотнасяния към несводимия до конкретната историческа действителност идеален културен проект на Нова 

България. 

1. „Мрежите  на  мнимите  патриоти”.  Партии  и  касти  в  генеалогията  на  българското 

родолюбие

На първо място в параграфа се проследяват просвещенските визии за национална солидарност от 50-те 

години на XIX век, в които реципрочността на порива към „науката” у възпитавания и възпитаващия се явява 

гарант за присъединяването към виртуалната съ-общност на „знаещите своя род и език”. Ако те отключват 

рефлексията  върху  еманципацията  посредством  сравняването  на  „родните”  и  европейските  ценностни 

образци, то Бозвели и Раковски правят истински пробив в (само)описанието на нейните носители с образа на 

„синовството”, който препраща към новия социален активизъм на просветените и родолюбиви елити. При тях 

добива  ясни  очертания  и  отхвърлянето  на  патриархалния  контрол  върху  разпределението  на  благата, 

доколкото  синовете са призовани да окажат съпротива нe само на официалните представители на чуждата 

власт,  но  и  на  посредниците  и  ръководните  фигури  на  българската  община  –  „препростите  старци”, 

„чорбаджиите”, гръцките владици и др. Особена важна тук е фигурата на „будителя” или „образователния 

пилигрим”, който от напуснал дома си „неблагодарен син” се превръща в примерен „наставник” и помощник 

на общността в придобиването на новите социални компетентности.  Така поколенческите деления стават 

инструмент на управлението на материални ресурси и израз на претенции за промяна на статуквото. 

На второ място се описва дебатът за „властите и кастите” (по аналогия със заглавието на известната 

статия на Миларов и Славейков от 1872 г.) в българската емигрантска общност в Букурещ, който се разгръща 

по посока на договарянията на формите на сътрудничество между отделни социални или политически групи. 



17

Той  започва  с  уточняването  на  различията  между  „партиите”  на  „младите”  и  „старите”  в  Народност и 

Дунавска Зора през 1869 г. по повод „       ”. Прошение на българските нотабили пред Парижката конференция В  

       : него се пресичат три големи дискурса на емиграцията 1) за чорбаджийството, доколкото „нотабилите” се 

описват  с  техните  отличителни  характеристики  –  богатство,  продажничество  и  користни  цели;  2)  за 

процъфтяващата  „извън  отечеството”  българска  община  с  нейните  училища,  църкви  и  вестници;  3)  за 

начините за постигане на българската независимост - със или без помощта на Русия, със или без доброволната 

подкрепа на „имотните люде”, чрез създаване на попечителства или тайни комитети. Всички те стъпват върху 

двойката „млади” и „стари”, която едновременно препраща към конфликтите между Добродетелната дружина 

и кръга около Иван Касабов и към социалните напрежения между учените-и-бедните и богатите-и-невежите. 

Специално внимание се обръща на сложния, противоречив образ на „чорбаджийството” и „нотабилството”, в 

който се успоредяват две различни еманципаторски хронологии. Първата отразява драматичното оспорване 

на  властта  на  традиционните  локални  елити  и  уреждането  на  българските  колонии  като  алтернатива  на 

изоставащия от Европа свят на затворен и ограничен обмен на (не)материални блага. Тя обслужва проект, 

който съобразявайки се със западните цивилизационни модели по същество генерира базисни интуиции и 

понятия  за  културата  като  култивиране  на  съзнание  за  общност  с  помощта  на  образованието  и 

църковността/нравствеността в техните модуси на „отработващи” правилата на съ-съществуването от една 

страна, и на задаващи траекторията на личния просперитет, от друга.  Колониите, а след това общините с 

храмовете и училищата са „островите” на прогреса, от които културната вълна благодарение на социалния 

активизъм постепенно се разпростира върху всички „обиталища” на българите. В тази история главни агенти 

са Добродетелната дружина и Одеското настоятелство, Цариградската, и Болградската община, училищата в 

Браила,  Галац,  Плоещ  и  т.н.  с  всички  техни  празници,  издания  и  настоятели.  Втората  хронология  е 

идеологическа  по  един  неприкрит  начин  и  следва  маршрутите  на  съпротивата  срещу  чуждата  власт, 

постепенно разширявайки кръга на враговете и героите. Тя разобличава „мрежите на мнимите патриоти” – 

подмяната  на  висшата  ценност  на  свободата  с  ползите  на  напредъка, последователно  изличавайки  от 

историята на българщината всички „касти и власти” в очакване на политическия катарзис на конспирацията-

и-революцията.  Така  (ин)директно  се  подчертава  нуждата  от  безусловно  признание  на  авторитета  на 

обърнатите  към  бунтовното  бъдеще  представители  на  „Млада  България”  или  посетителите  на  читалище 

„Братска  любов”,  участниците  в  българските  легии  и  походите  на  Хаджи  Димитър  и  Стефан  Караджа, 

лидерите и членовете на тайните комитети. 

Въпросните  еманципаторски  хронологии  добиват  най-голяма  видимост  в  дискусиите  между  вестник 

Отечество – орган на Добродетелната дружина и изданията на Любен Каравелов – Свобода и Независимост, 

които пускат в ново обръщение реторичните образци и мотиви, въведени от  Народност и  Дунавска зора. 

Подробно се излагат аргументите, които се разменят в полза на „мирната община” и „кръвната жертва”. В 

единия случай  на  преден  план  е  изнесено „възраждането”  като  съ-работничество  на  класите  –  търговци, 

занаятчии, земеделци, селяни и граждани в постигането на просвещенските ценности и идеали, а в другия 

най-важно  е  очакването  на  страшния  съд  на  освобождението,  обезценяващ  заслугите  на  „кастите”  или 

просвещенските  елити  заради  „борбата  с  оръжие  в  ръка”.  Именно  по  линия  на  този  сблъсък  на  една 

прогресистка  и  радикалистка  версия  за  развитие  на  българското  се  артикулира  с  още  по-голяма  острота 

опозицията  между  емигрантските  „партии”  в  рубриката  „Знаеш  ли  ти  кои  сме?”.  Във  вулгарно-интимна 

„тоналност” се преобръщат позитивните значения на всички социални послания и акции на „старите” или на 
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членовете  и  последователите  на  Добродетелната  дружина  с  обвинения  във  финансови  злоупотреби, 

аморалност, егоистичност и предателство спрямо народните интереси. На този фон „младите” са истинските и 

безкористни патриоти, готови да жертват целия си живот в името на отечеството. 

Анализираният  дискурс  намира  своеобразен  завършек  в  публицистиката  на  Ботев.  Ако  при  Неофит 

Бозвели любовната връзка между синовете на „Мати България” дава надежда за нов по-справедлив социален 

ред,  а  при  Каравелов  поривът  към  свободата  се  опорочава  от  политическата  безотговорност  на 

„незаконорождени” формации, при Ботев статусните различия, които пораждат богатството и „сиромашията” 

накърняват  интимността  на  съжителството  по  такъв  начин,  че  синовете изгубват  патриотичното  си 

целомъдрие, превръщайки се от чада в едиповци - „сифилистици”, „онанисти” и „содомити”. Така се затваря 

цикълът  от  културни  и  политически  значения  на  „поколението”,  отворен  през  50-те  години  на  XIX век. 

Основният извод е,  че  различните формати на социално сътрудничество  във възрожденската емигрантска 

публичност  се  конструират  в  пресичанията/смесванията  на  персонални  конфликти,  съсловни  интереси, 

политически  афилиации  и  конкуриращи  се  организационни  структури.  Успоредно  с  разширяването  на 

семантичните мрежи на  поколението се изграждат и легитимират общинният и революционният модел на 

националната  солидарност  чрез  сложни  преконфигурирания  на  модерни  образователни  доктрини, 

народностни  утопии  и  конспиративни  теории  за  промяна  на  статутквото.  Младите  и  старите понасят 

множество  метаморфози  –будителят vs. чорбаджията,  учените  и  бедните vs. богатите  и  невежите, 

свободните и готовите  на „кръвна жертва” vs. учените,  пастирите и новите  чорбаджии. По подобен 

начин се проиграват и различни хронополитики на българското битие – от истории на „възраждането” в/на 

общините до апокалиптични видения на кръвната жертва. Оттук се разпластяват генеалогиите на българското 

родолюбие,  в  които  отделните  социални  и  политически  групи  непрекъснато  договорят  своето  съ-

съществуване в условността или неразличимостта на партиите и кастите. 

2. „Старите партии” и (де)морализирането на елитите след Освобождението

Ако в годините на създаването и разрастването на БРЦК опозицията млади и стари има крайно актуално 

звучене, играейки ролята на инструмент за „отчитане” на патриотична активност и сравнение на определени 

обществени  програми,  то  след  Априлското  въстание  тя  придобива  архивни  стойности  и  политически 

импликации,  които  съвместяват  архетипните  представи  за  младостта  с  изводи  за  (не)успешността  на 

революционния модел. Пример за това е даден с полемиката за публичните функции на БЦБО и проведения 

от него „Български народен събор” (18 ноември 1876 г.) във вестниците  Български глас,  Нова България и 

Стара  планина).  В  нея  новите/поредните  тълкувания  на  опозицията  въвеждат  мотивите  за  пантеона  на 

националната слава и величие, извисяващ се над противоречията на обществените реалности, за народния 

характер на обединенията на младите и за легитимността на националните представителства с техните визии 

за държавното строителство. Те се подновяват и разгръщат в дълбочина по време на подготовката и сесиите 

на Учредителното събрание в Търново от 1879 г.,  когато се  оформят политическите профили на първите 

български партии. За да се фиксира промяната в културно-историческите контексти с всички произтичащи от 

нея  последици  за  разбирането  на  общественото  благо  и  организирането  на  поколенческите  дискурси,  се 

изясняват  два  важни,  взаимносвързани  аспекта  на  прехода  от  „съборите”  към „събранията  на  народните 

представители” за разрешаване задачите на „гражданското устройство”.  Първият се описва чрез тезата на 
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Иван Еленков за „етнонимичното означение на хуманното” като най-устойчивия културен код в модерната 

история  на  българите,  а  вторият  отрефлектира  „инициацията”  или  посвещаването  на  културните  елити  в 

отговорностите на управлението. Отделните индивиди, отделните граждани не по силата на своята собствена 

делегирана  на  държавата  воля  са  отговорни  за/пред  властта,  а  по  силата  на  една  съдбовна,  без-лична 

съотнесеност  към  абсолютния  ценностен  свод  на  отечеството.  В  дебата  за  сената  предложените 

интерпретации  на  суверена  дублират  гражданството с  Българите,  отприщвайки  дискурси,  в  които 

управляващите да могат да бъдат конфронтирани с народа във всякакви смислови полета и контексти. Така се 

отваря поле за обез-ценяването на социалните и политическите жестове посредством различни въобразявания 

на родното. Отвъд размяната на рационални и емоционални аргументи за и против на сената, се разчита една 

дълбинна съпротива срещу профилирането на публичността, която намира израз в дихотомията личностите 

срещу народа . Тя се явява главен източник на критичност спрямо културните елити, доколкото оттук насетне 

те  неизменно се  разкриват  като покварени и недостойни пред  висшето колективно същество  на  нацията. 

Експертните знания и високите социални компетентности започват да се филтрират през популистки формули 

и  във  всеки  един  момент  „рискуват”  да  загубят  достъпа  до  властта.  Казано  с  думите  на  Славейков  (от 

стихотворение, публикувано в Остен по повод на дебатите в Учредителното събрание”), „народний цвет”, се 

оказва „изръсен и попарен”, даващ „вреден и гнил плод”. 

Със  съпротивата  срещу  профилирането  на  публичността  се  обяснява  и  недоверието  или  по-скоро 

отричането на смисъла на съществуването на първите български партии, които се привиждат като социални 

сътрудничества с противодържавни цели, неясен произход и състав. В доказателство се привеждат множество 

примери от пресата,  илюстриращи как от една страна фракциите или се отричат, или се преживяват като 

непреодолимо  зло,  накърняващо сакралната  цялост  на  Нова  България,  а  от  друга  как  по  същество  не  се 

различават/разграничават политическите профили на либералите и консерваторите. Така се достига до извода 

за неуспешната инициация на българските елити след Освобождението като неотделима от производството на 

нестабилни политически идентичности и търсеща опора в интензивната рефлексия върху близкото минало и 

реорганизиране на националните спомени. Тук вече идва ролята на наследените от Възраждането конотации 

на „младите” и „старите”, които активно навлизат в политическия речник след Освобождението. Те се налагат 

не  просто  като  синоними  на  либерали  и  консерватори,  а  като  важен  символен  ресурс  за  „добиване”  на 

идентичност,  на  чието  функциониране  се  посвещава  цялата  останала  част  от  параграфа.  Отново  чрез 

позоваване на текстове от партийната преса най-напред се реконструират либералните пропагандни послания, 

които  както  припомнят,  така  и  доразвиват  контра-модерния  подтекст  на  радикалистките  версии  на  съ-

жителството. Опозиционният патос е насочен срещу наследените от „старите” мрежи на лъже-патриотите, 

агенти на модерната национална държава – чиновниците, високообразованите възпитаници на европейските 

университети  и  „богатите  и  почитани  хора”,  натрупали  капитал  от  търговски  или  други  доходоносни 

дейности.  Възрожденският образ  на чорбаджийството също се реактивира,  за да се слее  с  представата  за 

самозахранваща се прослойка на „бюрократите”,  установяваща пълен контрол над благата и свободите на 

общността.  На  противоположния  полюс,  лишен  от  опората  на  държавната  йерархия  и  „господарското” 

съзнание, се поставят хората с „млади идеи”, чиито „действия винаги са за освобождението на народите”. 

В  качеството  си  на  краен  вариант  на  специфичните  хронополитики  на  либералите  е  анализиран 

подлистникът „Свирка” на Димитър Петков в Светлина. В него „детското” или „юношеското” е изнесено като 
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основен маркер на моралността в ситуацията на пълно разочарование от фигурите на националните елити – 

магистратите,  превърнали  се  в  „дебелчовци”,  „ефендита”  и  „вълци”,  които  Свирчо  (Димитър  Петков) 

порицава  заради  извършеното  от  тях  още  от  времето  на  „робството”  узурпиране  на  народните  ресурси. 

Подлистникът не само извежда докрай развенчаването на „чиновническата” партия на консерваторите, но и 

насочва  вниманието  към  невъзможността  общественият  договор  да  се  мисли  извън  популистки  кодове. 

Българският „либерализъм” от първите години след освобождението инсценира „класите” като реакция срещу 

профилирането  на  публичността,  а  не  описва  реални  конфликти  или  изначални  антагонизми.  Самите 

социални  съперничества  се  явяват  резултат  не  от  сблъсък  на  менталности,  а  имат  единствено  проектни 

стойности – доколко регламентираните от държавата, образование, частен капитал, отваряне към „чуждата” 

цивилизация и т.н. отговарят на националната утопия. 

Точно популистките измерения на ранния „либерален” дискурс провокират партийното въображение на 

българските консерватори. Те не изработват алтернативно семантично поле на политическите битки, а просто 

се  съпротивляват  на  пуснатите  в  обръщение  от  либералите  реторически  конструкции  и  (анти)героични 

сюжети. При тях постигането на изразителен публичен профил е изместено от грижата за неутрализирането 

на обяснителна схема на „чорбаджийството” и лансирането на равностойни на нея негативни определения на 

„духа на свободата  и  равенството”.  Едно от главните  предупреждения на т.нар консервативна преса  е  за 

привидността,  манипулативността  и  неискреността  на  говоренето  от  името  на  народа.  То  се  подкрепя  с 

размишления за „буйността”, „лудостта” и „нихилизма” на политическите опоненти. Опозицията „млади” и 

„стари”  се  натоварва  със  съвсем  ново  съдържание,  измествайки  се  в  посока  към  „зрялост-незрялост”. 

Либералите подобно на „свирчовците” на Димитър Петков са „маловъзрастни хора”, но тяхната „младост” 

няма нищо общо с невинното безгрижие и неподправената виталност на юношата. Те са „развалени деца на 

всекиго”,  „разпалени  глави”  и  „нехранимайковци”.  По  същия  начин  „титлите  чорбаджии,  нотабили, 

консерватори  и прочие” се  повод за гордост,  а  не за окайване и презрение към вменяваната  старост на 

техните носители, защото са дадени на лица, които „като по-опитни, по със зрели разсъждения и най-после 

лица високостоящи, не можеха да не оставят на произволът на едни неопитни и пъргави във всичко депутати”. 

Ключовото  послание  на  партията,  последователно  отстоявано  и  на  сесиите  в  Търново,  и  по  време  на 

управлението, е нуждата от „строго опекунство” върху нравствеността и гражданствеността. С особена сила 

то прозвучава в дискусията между Захари Стоянов и Тодор Шишков за нихилизма във вестниците Работник 

и  Свободна  България.  Докато  първият  прокарва  паралели  между  мъченичеството  на  революционерите  в 

миналото, потиснатостта на работническата класа в настоящето и опозиционерството на либералите, вторият 

вижда в  тези паралели оправдание на едно паразитиране върху държавното строителство  и изнудване на 

добросъвестните, „имуществени” граждани, грижещи се за „бащиното огнище”. 

Анализът  на  употребите  на  генерационните  деления  в  изясняването  на  политическите  профили  на 

консерваторите и либералите след Освобождението показва как партийните платформи се мислят не през 

принципи и понятия, а през морални и исторически оценки на обществени групи, социални прослойки и най-

вече претенденти за елита. В резултат се изграждат нестабилни идентификационни емблеми, непрекъснато 

изложени  на  опасността  да  бъдат  съотнесени  към  трансгресирали  колективни  етоси  и  да  бъдат  наново 

предефинирани.  Всеобхватният хоризонт на  освободения  род разколебава  всички интерпретативни връзки 

между гражданското устройство и народните водители.
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3. По следите на „патриотичното” време – мемоарните вълни

Последната  част на трета глава  е  посветена на употребите  на генерационните деления в мемоарната 

вълна след  Освобождението.  Докато рефлексията за партиите  деконструира представата  за ненарушимата 

цялост  на  националната  общност  чрез  реставрирането  на  метафората  за  кастите  и  властите,  то  големият 

наратив  на  „забравените”  извършва  точно  обратното  –  изпълнява  конструктивна  функция  спрямо 

националната  утопия.  Най-напред  защото  подсигурява  контиюнитета  на  българската  идентичност  чрез 

възпитаването на младото поколение в знанието за героичните подвизи за предците и „бащите”. На второ 

място,  защото  предизвиква  интензивно,  дори  емоционално  съ-преживяване  на  родното в  неговите  най-

радикални  измерения  –  на  пробуждането,  възраждането,  въстанието,  революцията.  Активирането  на 

въпросното знание и чувствителност минава най-вече през възпроизвеждането на архетипната християнска 

представа за поколението в спомените за очакването и погрома на бунта срещу османската власт.  Така в 

описанията на подготовката за предстоящите боеве се извършва заличаване на всички социални и биологични 

дистанции по линия на радостта от изключителното събитие. Училището и църквата се обръщат на леярници, 

богати и сиромаси дават пари за оръжие, майки и сестри или немощни старци правят фишеци, красиви „моми 

и момци” извиват хора под знамена с надписи „Свобода или смърт” по една само „прищявка на войводата”. 

Въстанието изважда поколенията от порочния цикъл на ражданията и умиранията „в робство”. Или казано с 

думите на Вазов, мемоаристите показват как точно българският род става народ и ако не изцяло, то поне 

отчасти възпроизвеждат типажите и наративната структура на евангелския разказ. Празничното празнуване-

изпращане на четите предизвиква асоциации с влизането на Иисус Христос в Йерусалим, а представителите 

на  различните  революционни  окръзи  –  директно  се  назовават  апостоли  по  примера  с  Васил  Левски. 

Християнската сотирология отчетливо белязва представянията и интерпретациите на трагичната развръзка на 

бунта. В мъченичеството на невинните жертви на „башибозуците”, генерациите и времената се съединяват по 

същия  начин  както  в  „пиянството”/опиянението  от  предвкусването  на  подвига.  Синове  притискат 

изстиващите трупове  на своите бащи,  преди сами да се  отправят  към дръвника,  майки целуват  и  смучат 

кръвта от главите на „свидните рожби”, живите разчистват място за себе си до повалените мъртви роднини. 

Тленността на смъртта утвърждава вечността на въстанническото  поколение като единство на (с)родените в 

порива към свободата. Народът сам свидетелства за себе си – той е и изкупителната жертва, и нуждаещият се 

от спасение. Наред с това основна характеристика на апостолите е „младостта”. Ако Христос става способен 

за мъченичество заради своето пълно съвършенство и лишеност от грях, то при тях движещият импулс е 

незрелостта, неопитността, детското безразсъдство. Много от описанията на комитите започват с „той беше 

млад и зелен, напет и красив” и завършват с окайване на погубените невинни години. Младостта е движещата 

сила на въстанието в неговото начало, но и тежестта на личната голгота в неговия край.

Проектирането  на  религиозни  образи  и  значения  върху  хронологията  на  въстанието  позволява 

героичните разкази да се възприемат не само епос за инициацията на националната общност, но и като достъп 

до кухнята на събитията. Освен с класическите примери в това отношение, то се илюстрира с маргинални 

произведения,  които  преиграват,  разрояват  и  изкористяват  „свещеното”  повествование,  разкривайки 

мемоарите  като  динамично  дискусионно  поле,  в  което  се  сблъскват  частни  интереси  и  политически 

конюнктури и което черпи реторически ресурси от публицистичния партиен жанр. Търсенето на консенсусна 
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рамка на миналото се сблъсква със страха/опасността от монопол върху интерпретациите на миналото. Казано 

по друг начин, сложните пресичания между метатекста и интертекста в мемоарите задействат рефлексията 

върху легитимността както на техните автори, така и на актуалните политически и културни констелации, от 

които  те  заявяват  своята  позиция  на  очевидци  и/или  обществени  ментори.  Метатекстът  -  това  са 

общосподелимите  ценностни  означения  на  „родното”,  включително коментираните  сакрални употреби  на 

метафорите на родството,  явяващи тялото на нацията.  Интертекстът – това  са  различните препратки към 

съвременността в предговорите, заключенията, бележките под линия, отклонения от сюжетната линия и т.н., 

които функционират в качеството си на наложен от културното и политическото настояще коректив на точно 

определени,  личностно  оцветени  визии  за  близкото  минало.  Именно  в  него  се  утаяват  натрупаните  от 

Възраждането до съвременността идеологически синонимии на опозицията  млади и стари със съответните 

емигрантски,  конституционни,  партийни и т.н.  дискусии за организацията  и просперитета  на българското 

общество.  Някои  от  тях  като  противопоставянето  между  чорбаджии/богаташи/учени  и 

революционери/членовете  на  революционните комитети  добиват  още по-голяма отчетливост  и  баналност, 

други – с по-конкретни референти като тайните комитети и Добродетелната дружина получават специална 

интерпретация.  Накрая  трети  –  съвсем  нови,  отразяват  профилирането  на  политическите  агенти  след 

разпадането на двуполюсния модел на консерваторите и либералите. Не на последно място самите значения 

на  младите  и  старите отделно  се  обогатяват  в  отговор  на  съпътстващата  мемоарната  вълна  публично 

осъзнавана нужда от верифициране и/или стандартизиране на версиите за народната съдба.

Изследователското  внимание се  насочва  към произведенията на Захари Стоянов (както и на тяхната 

рецепция),  за  да  се  демонстрира  как  богатството/интересът  на  капитала  vs.  младостта/буйните  и  честни 

натури непрекъснато се пренасят от доблестното минало към съвременността на споровете за значението на 

случилото се през 1876 г. и заслугите на „комитите” за спечелването на националната кауза. Те се дискутират 

като образци за структурирането и организирането на съдържанията на революционния наратив, с който се 

налага и поддържа стамболовисткия режим на паметта след Освобождението. С позоваване върху конкретни 

текстове  и  автори  се  фиксират  основните  принципи  на  естетизация  на  „революцията”:  използването  на 

„младостта”  като  синоним  за  изключителната  жертвеност,  смелост  и  патриотизъм  срещу  малодушието, 

егоистичността и алчността на „чорбджиите” (явяващи се на свой ред събирателен образ на противниците на 

въстанията и препращащи към недостойнствата на държавните елити в настоящето); апологията на великата 

противоречива  личност,  имаща  естественото  правото  да  нарушава  правилата  в  името  на  общото  благо; 

проиграването на мотива за героизма на обикновения човек в необикновени обстоятелства; обръщането към 

„младите поколения” в качеството им на наследници/поклонници на бунтовната епоха. Последният принцип 

се  посочва  като  водещ  за  културните  политики  на  стамболовизма.  По  същия  начин  се  реконструира 

възрожденският наратив като реакция срещу естетическия и идеологическия монопол на „революцията” в 

годините след Съединението с ключов автор Пандели Кисимов. „Противостоенето” на увличащите със своята 

натуралистична романтика образи на безразсъдно смели и горди войводи, комити, „честни натури” и т.н. 

става  възможно посредством пренасянето в колективно време,  различно от подготовката и поредицата на 

въстаническите  действия.  Докато  в  единия  случай  е  привилегирован  екстатичният  хронос  на  бунта  – 

„поместването” на април 1876 г. между преминаването на първите чети на „родна земя” и кланетата като 

доказателство  за  всенародния  устрем  към  независимост,  в  другия  случай  на  преден  план  е  изведена 

емигрантската активност, църковните борби и не на последно моментът на равносметката, на отрезвяването 
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от „пиянството” на свободата.  Без да се отрича символният ресурс на „саможертвата” за осигуряването на 

континуитета на националата идентичност, се регистрират негативните тенденции на радикалисткия проект 

спрямо националната утопия. Така априлското въстание е мъченически подвиг, който привлича вниманието 

на европейските сили и довежда до разрешаването на българския въпрос,  но и опасна „детинска игра” с 

неизличими  от  народната  памет,  следи/последици.  Оттук  логично  следва  заключението  на  главата,  че 

мемоарните вълни след Освобождението „наследяват” смесването на агенти и модели на обществено развитие 

от/в реториката  на поколенията  и  осъществяват  своеобразна (де)конструкция на  политически  и културни 

традиции с техните фигури и дискурси.

ТРЕТА ГЛАВА. АЛТЕРНАТИВНИТЕ ПУБЛИЧНОСТИ НА ВЕТЕРАНИТЕ, СОЦИАЛИСТИТЕ И 

„МЛАДИТЕ ПОЕТИ”

В края на века в медийното пространство заявяват присъствие кръгове и организации (на ветераните, 

социалистите  и  „младите  поети”  от  „Мисъл”),  идентифициращи  се  чрез  непринадлежността  си  към 

мнозинството,  оригиналността  на  отстояваните  визии  за  социума  и  негативното  обществено  мнение  към 

техните изяви. За своята легитимация те разчитат не на символния ресурс на героичното минало, „употребен” 

от  партиите  и  мемоаристите,  а  на  пренасянето  в  колективни  времена  и  съответно  използването  на 

поколенческите  деления  по  такъв  начин,  който  да  ги  легитимира  като  алтернативни  национални  елити, 

гарантирайки им отложено, но сигурно признание в бъдещето. Техните политики на репрезентация са основен 

обект на анализ в последната глава в търсене на отговора на питането, доколко е приложима в български 

контекст тезата на Роберто Алехандро за публичното пространство като „поле на конкуриращи се традиции и 

конкуриращи се езици”, което измества фокуса  върху моделите на общественото развитие от предишната 

глава към пропагандните образи на излъчващите ги групи. 

1. Държавната  (не)намеса  в  признаването  на  заслугите  към  отечеството  –  поборнически  и 

гимнастически дружества

Трета  глава  представя  културно-историческата  ситуация  след  падането на Стамболов,  която обуславя 

конструирането  на  „алтернативните  публичности”  на  ветераните,  социалистите  и  „младите  поети”.  Тя  се 

характеризира с реемиграция на културните елити, репресирани в годините до 1894 г., с усвояване на уроците 

на популизма, разколебаване на култа към героите и въобразяване на интелигенцията като посредник между 

държавата и обществото. Особено развитие получава и дискурсът на „реакцията” срещу монополизирането и 

цензурирането на публичното говорене от властта. Той покрива не само управлението на народно-либералите, 

но и провежданата от сменилата ги Народна партия политика на културен патернализъм, намерила израз в 

забраната на учителските сдружавания и превръщането на „чистата наука” в главен коректив на социалния 

активизъм.
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От 1897 г. нататък поборническите дружества, които дотогава изпълняват чисто представителни функции 

(с  изключение  на  подготовката  на  Съединението)  и  обслужват  държавното  управление  на  националната 

памет, започват да култивират нова организационна идеология и да се стремят към по-голяма видимост в 

медийното  пространство.  Обнародват  се  поборнически  издания  –  вестник  Юнак и  списание  Поборник-

Опълченец,  в  които  съчетават  грижата  за  опазване  на  героичните  свидетелства  със  защита  на  груповите 

интереси. Причината за активизирането е в осъзнаването на споменатото разколебаване на култа към героите, 

идващо в резултат от разкриването на възможностите за облагодетелстване от стамболовисткия режим на 

паметта.  Става  въпрос  за  сложен  процес  на  договаряне  на  престижността  и  материалните  измерения  на 

„кръвната жертва” между ветераните (от въстанията и Руско-турската война), държавата и обществото. Той 

има две важни дискурсивни модалности, които обстойно се коментират в параграфа и за които е ключова 

метафората на „старостта” и „умирането”.  За основа на коментара се използва публикуван  през 1899 г.  в 

Юнак некролог на сина на редактора – Иван Бобевский, който много точно илюстрира главните съдържания 

на поборническата идеология.

Първата  модалност  е  свързана  с  подчертаването  на  ролята  на  поборниците  на  възпоменавани  и 

възпоменаващи в честванията/пресъздаванията на (моментите на) националното величие. В организираните от 

тях траурни церемонии (шествия, панахиди, молебени пренасяния на тленни останки и т.н.) „старостта” се 

инкорпорира в представителността на „саможертвата” чрез разчитането й като знак за потенциалната, но не 

състояла се гибел. Наред с въздишките и сълзите на умиление задължителен елемент на техните описания е 

гледката на „повехналите” тела с (не)зараснали белези от куршуми,  слепите очи и осакатените крайници. 

Всички  тези  стигмати  на  умирането  се  разпознават  като  символи  на  общата  съдба,  на  въ-плътената 

национална  идея  и  оттам  като  тленни  свидетелства  за  изключителното  признание/признателност  на 

общността.

Втората  модалност  се  задава  от  тълкуванията  на  законовия  статут  на  ветераните.  Предоставеният  в 

параграфа  преглед  на  поборническото  законодателство  с  дискусиите  около  него  очертава  линиите  на 

аргументация на исканията за пенсии, за по-висок размер на пенсиите, за преимущество при назначаване на 

служба (както и гарантиране на нейната стабилност) и др., които влизат в конфронтация със страховете от 

потенциални злоупотреби с националния капитал. В тях главно място заема припомнянето и „изчисляването” 

на изгубените „младост, здраве, сила и положение” в революционните борби. Ако законодателите се стремят 

да  ограничат  все  по-голямото  количество  на  кандидатури  за  пенсии  с  признаване  преимуществено  на 

заслугите на участвалите в освободителните движения „с оръжие в ръка”, т.е. на материалната стойност на 

близостта до смъртта, то поборниците измерват ценността на подвига с тежестта на преживените години – 

„нерадостната старост” или бедността, болестите и униженията, понесени след 1878 г. 

След изясняването на двете модалности изложението проследява интензифицирането на дружествения 

дискурс на старостта и умирането в Юнак и Поборник-опълченец в края и непосредствено след управлението 

на Народната партия.  По аналогия с изтезанията на „бунтовните идоли” в миналото, изданията разгръщат 

трагичните  финали  на  съдбите  на  ветераните  след  Освобождението.  В  силна  емоционална  тоналост  се 

разказват историите на отчаяни инвалиди, бедни вдовици, осиротели дрипави дечица,  напразно очакващи 

държавните  помощи  и  съчувствената  признателност  на  сънародниците  на  „апостолите”.  Пароксизмът  на 

героичното  усилие  се  предава  и  чрез  обратното  броене  на  старостта,  което  маркира  безвъзвратното 



25

отдалечаване  от  идеалите  на  революционната  епоха.  Също  както  в  апелациите  към  законодателите, 

задължителна  формула  при  коментирането  на  поборническия  въпрос  в  дружествените  издания  са 

пожертваните  „имот,  здраве  и  младини”.  Друг  важен  момент  са  „биографиите,  придружени  с  ликове” 

(отпечатвани във всеки брой на Юнак и Поборник-опълченец), които (не)съзнателно са решени във формата и 

структурата  на  религиозните  жития.  Последните  позволяват  в  най-голяма  степен  да  се  изведе  идеята  за 

призрачното, „отвъдно” на модерната следосвобожденска публичност съществуване на ветераните и техните 

родолюбиви етоси. Веднъж то е такова по силата на причастността му към националния канон на бунтовните 

идоли, чието умиране освещава гражданското битие. Втори път то се явява резултат от отказа да се приемат 

модерните социални регулации на статусите и благата. Поборниците се самописват като „останки от героични 

времена”.  Те  са  „изнемощели”  и  изправени  пред  гладна  смърт  заради  неспособността  си  да  следват 

„егоцентричните” схеми на разума, просперитета и цивилизацията, които им се налагат от институциите и 

властта. Доказателство за тяхното ново „мъченичество” са множеството разкази за формалното отношение на 

бюрократи и управляващи към молбите им за пенсии. Това специфичното преживяване на старостта не като 

естествен процес на постепенна раздяла с пълноценния живот, а като маргинализация или захвърленост в 

пространство, лишено от ценностни ориентири, се интерпретира в светлината на поредната равносметка на 

утопиите  за  народното  единство и  свободното  гражданство.  Ако  Съединението  създава  илюзията  за 

постижимостта на тъждеството на държава и народ, последвалият опит за монополизиране на миналото и 

цензуриране  на  алтернативните  модели  на  социално  развитие  поражда  един  нов  дискурс  на  „негативна 

еманципация” на българското – не освобождаване от външните, а от вътрешните врагове, не сътрудничество, 

а конфронтация с управляващите, не договаряне, а изолиране в затворени групи от обществените реалности. 

Публичността  започва  да  се  проектира  като  пространство  на  отиграване  на  високи  и  ниски  мотиви  в 

усвояването на „гражданството”. Тя е от една страна форум за мобилизиране на нови национални елити, 

които да „изземат” трансгресиралите държавни функции и да възстановят чистота на националния мит, а от 

друга – пространство на „фалшифициране” на патриотични идентичности и „замърсяване” на ценностите и 

идеалите.  Така  по  същността  си  официалната  власт  се  дефинира  в  опозиция  на  народа,  но  с  удвоеното 

(под)съзнание за ползите и загубите от политизацията на образите на родното. Вече трябва да се сублимира 

не друго, а напрежението между отделните колективни времена и реторики, позициониращи произвеждащите 

ги групи спрямо непостижимото гражданство или единство. 

Активизирането на ветераните изцяло следва логиката на „негативната еманципация”. В последната част 

на параграфа се анализира политическата конюнктура на езиковите употреби на старостта, която обвързва 

стремежа към връщане на култа  към героите с радославистски и персонални проекти (на редакторите на 

поборническите  издания)  за  приближаване  във  властта.  Старостта е  веднъж  в  опозиция  на 

демитологизацията на героите, втори път – на Народната партия, и трети път – на модерната култура  на 

експертите  и  цивилизаторите.  Тези  вписани  един  в  друг  контекстуални  кръга  задвижват  реторическите 

фигури  и  съдържателни  акценти  в  опубличностяването  на  държавната  (не)намеса  в  заслугите  към 

отечеството.

Не на последно място се разглеждат опитите на поборниците да (пре)потвърдят официалния си статут на 

живи свидетелства на националното величие чрез влизане в ролята на възпитатели на младото поколение. Те 

установяват тясно сътрудничество с гимнастическия съюз „Юнак” по линия на общи чествания на бележити 
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дати и търсенето на патриотична алтернатива на агресивния хедонизъм на модерните граждани, култивиращ 

се в партиите, „кафенетата и шантаните”. В тази връзка е представена книгата-репортаж на Стоян Заимов, 

отразяваща съюзната среща на осоговските със столичните юнаци през юли 1898 г. В нея маргиналността на 

поборниците  в  настоящето  се  трансцендира  по  вертикала  на  националните  спомени  и  веригата  на 

поколенията.  Зад  патетиката  на  здравите  тела  на  гимнастиците,  оглеждащи  се  в  „страческите”  очи  на 

„заслужилите” ясно се откроява една постстамболовистка програма за преодоляване на негативните нагласи 

към политическите употреби на революционното наследство от една страна, а от друга - за установяване на 

социални  сътрудничества,  които  да  дублират  модерните  фигури  на  властта  (партиите,  чиновничеството, 

интелигенцията)  и  да  преформулират  утопичните  съдържания  на  народното  единство и  свободното 

гражданство. Оттук дискурсът на старостта вече се определя не само като артикулиране на социални разлики 

в  усвояването  на  благата,  произтичащи  от  точно  определена  културно-историческа  ситуация,  но  и  като 

стратегия за овладяване на сакралната зона на публичността, задаваща основанията на нацията/националната 

общност и поддържаща мнемоничния консенсус върху различните колективни хроноси на родното.

2. Бъдещето на социализма: “заразните идеи” и “научните идеали”

В началото  на  втори параграф  (на  трета  глава)  репортажът  на  Заимов за гостуването  на осоговските 

юнаци в София се използва като изходна точка за маркирането на общите места във „въобразяването” на 

пропагандата  на  социалистическите  идеи  в  България  в  периода  след  Съединението  до  края  на  века  (в 

последните  десетилетия  на  XIX век),  която  представлява  главния  обект  на  анализ  в  тази  част  на 

дисертационния труд. Той позволява да се види как изповядването на „социални доктрини” попада в едно и 

също семантично поле с пороците на цивилизацията, застрашаващи основанията на мислените по подобие на 

органичната, семейна и национална общност. В същото време обаче заплахата за колективното съществуване 

се снема в представата за младостта на социализма с трансформирането на възрастовите характеристики – 

търсенето на „високи идеали”,  залитането в крайности и нестабилността на чувствата  и убежденията – в 

успокояващи  доказателства  за  невъзможната  реалност/реализация  на  защитаваните  политически  и 

икономически принципи.

Така очертаната линия на рефлексия се фиксира в ранните опити за въвеждане на социализма в медийната 

реалност – текстовете на Благоев в годините от излизането на  Съвременний показател до създаването на 

БРСДП,  лозунгите  и  коментарите  на  ученическите  бунтове.  В  младостта се  постулира  абсолютното 

тъждество между морални и политически принципи. То трябва да преобрази „буржоазната действителност” 

на социалните неравенства, поддържана от пасивни и лишени от високи идеали, личности. Благодарение на 

него се задейства и особената система за набиране на съмишленици – привличането на учители и ученици към 

широката платформа на „свободата, науката, свободното саморазвитие”, които много бързо се превръщат в 

официална опозиция на стамболовизма. 

Анализът на идеологическите съдържания на ученическите бунтове поставя проблема за народническата 

платформа на социалната критика в периода след Съединението, която обединява почти всички политически 

и културни кръгове, независимо от достъпа до властта и сблъсъка на интереси. През 80-те и 90-те години на 

XIX век на пресечната точка между „носталгията по традицията” и грижата за „слабите и онеправданите” се 
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обособяват различните модуси на антимодерностния рефлекс към променените от модерността условия на 

колективното  съществуване.  Анархисти,  федералисти,  сиромахомили,  апологети  на  професионалното 

образование, етнографи, мемоаристи на възраждането или въстаническата епоха, автори на идилии и разкази 

за  изгубената  чест  на  селската  общност  –  всички  те  говорят  от  името  на  народа  и  за  народа.  Тази 

изключително  пропусклива  съдържателна  матрица  колкото  хомогенизира  публичните  реторики,  толкова 

създава напрежения в „разчитането” на политическите идентичности и изгражда концептуални близости там, 

където  се  афишират  различия  и  конфликти.  В  нейния  широк  обхват култът  към  героите  се  смесва  с 

апологията на „демократичния и прогресивен строй” на преодолените социални неравенства, което обяснява и 

голямата популярност на социализма в училищата. 

Пропагандата на идеите за науката и саморазвитието навлиза в нова фаза след конгреса на Бузлуджа през 

август 1891 г., когато макар и да не се коментира възрастовата характерология на съмишлениците, се съставя 

партийната  програма  и  устав  и  се  провъзгласява  организирането  на  работниците  в  „отделна  съзнателна 

обществена класа”. Започват да се издават вестник Работник и списание Ден, излиза известната брошура на 

Благоев „Що е социализъм и има ли той почна у нас”. В тях се отработва главната летимиционна стратегия на 

движението в отговор на известния въпрос (от заглавието на брошурата).  На първо място тя се фокусира 

върху маргиналността на социализма/социалистите в настоящето (вменявана им по линия на утопичността на 

„безкласовото  общество”)  като  залог  за  господство  в  бъдещето.  На  второ  място  произвежда  един 

педагогизиращ дискурс, в който моралните ползи от познаването на политикономическите принципи идват в 

опозиция  на  порочната  действителност  на  партизанството,  кариеризма  и  безогледното  задоволяване  на 

материалните/телесните потребности. Въобще проблемът за утопизма и възпитанието на младежта маркират 

конфликтната зона в интерпретациите на българския социализъм от неговия, ранен, предвоеннен период. В 

началото на 90-те години на XIX век паралелно с отговарянето на нападките на казионната преса, доколкото 

разпознават в Любен Каравелов и Христо Ботев свои предшественици в роден контекст,  говорителите на 

доктрината  са  принудени  да  реагират  спрямо  опозиционното  развенчаване  на  сакралните  фигури  на 

революционната  памет,  започнато  още  от  консерваторите  и  продължено  от  бившите  лъжесъединисти  и 

бъдещи народняци. Тук подробно е представен дебатът за идеологическото наследство на Христо Ботев и 

Любен Каравелов по повод известните студии в  Денница на Иван Вазов и Константин Величков от 1890 и 

1891 г.,  в  който взимат участие  Благоев,  Димитър Страшимиров и Никола Владикин.  Отвъд привидното 

фиксиране върху отбраната на социализма от исторически спекулации или защитата на множествеността на 

интерпретациите  върху  възрожденското  минало,  той  онагледява  разпадането  на  солидарните  форми  на 

съпротива срещу народно-либералната власт и „профилирането” на антистамболовистката памет. През 90-те 

години в пределно широкото дискурсивно поле на „лабораторията на народния живот” вече са започнали да 

се оформят отделни „анклави” със собствени реторики и традиции, които концентрират енергиите на точно 

определени обществени кръгове. Пример за това е и статията на Димитър Страшимиров „Рекационният дух в 

нашата най-нова литература”. Тя предава ефектите от редуването на ограничителни и свободни режими на 

публичното  слово  по  протежение на  почти  десетилетие,  които  създават  атмосфера  на  недоверие  към 

политическата грижа за „възпитанието” или „образованието” на народа и които непрекъснато преформулират 

политическите и културните стойности на народническия проект. Те се засилват след падането на Стамболов, 

когато вече грижата за младежта започва да се мисли като важен символен ресурс на националната утопия, 

който може да бъде оспорван, присвояван и отвоюван на границата между политическите конкурентни мрежи 
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и (не)официалните културни проекти. Независимо че няма конкретна образователна програма, с поемането на 

властта Народната партия се озовава в ситуация на постоянен и напрегнат дебат с различни кръгове/групи, 

осъзнаващи  се  като  част  от  „българската  интелигенция”  и  настояващи  за  същностни  промени  както  в 

разбирането,  така  и  в  осъществяването  на  националното  възпитание.  Сред  тях  отново  се  открояват 

привържениците на БСРДП, които се насочват към легални организационни форми и към активно участие в 

парламентарните  избори  с  логичната  цел  за  осигуряване  на  по-голяма  публичност  на  социалистическите 

„наредби”. И при двете страни се наблюдава мимикрия на чисто политическите мотиви и „разтварянето” им в 

образователни  стратегии  за  изграждане  и  (пре)предаване  на  точно  определени  ценностни  модели. 

Използвайки рутината, натрупана в съпротивата срещу стамболовисткия режим, както социалистите, така и 

народняците залагат върху дискурса за нравствеността на младежта, която трябва да се спаси от недъзите 

или  ограниченията  на  криворазбраната  модерна  цивилизация.  Негови  опорни  понятия  са  науката и 

свободата,  чиито  различни  и  отработвани  с  години  интерпретативни  цикли  за  пореден  път  пораждат 

напрежения  при  реализацията  на  новите  държавни  програми.  Оттук  насетне  изложението  внимателно 

проследява  въпросния  дискурс  в  различни  образователни  инициативи  на  Народната  партия  и  съответно 

критиките към тях (както и към забраните по отношение на организациите на учителството) от страна на 

Благоев, Гаврил Баламезов и др., откривайки неговата кулминация в дискусиите около романа на Вазов „Нова 

земя”.  Подобно на поборниците,  които преекспонират  старостта и близостта до смъртта,  за да защитят 

дадени  политически  интереси  или  просто  да  запазят  престижната  си  позиция  на  сакрални  ментори  на 

историята,  отстояването  на  възпитателното  значение  на  научните  „економически”  идеали превръща 

„пасивите” на младежката възраст – податливостта към „заразни идеи” в сериозни символни „активи” с оглед 

на  подсигуреното  от  биологичния  и  образователен  цикъл  на  социално  възпроизводство  бъдеще  на 

социалистическата пропедевтика.

3. „Млади и стари” на Кръстев: Херолдите на публичността срещу фалшивата демократизация на 
мненията 

Параграфът започва с коментар на статия на Ал. Кьосев върху  „Млади и стари. Критически очерки в 

днешната  българска  литература”  от  1907  г.  като  въведение  в  проблематиката  за  конструирането  на 

алтернативната публичност на „младите поети” в текстове преимуществено на д-р Кр. Кръстев и отчасти на 

П. Славейков. Нейните тези пряко кореспондират със същностното за трета глава изследване на начина, по 

който определени групи и обединения, преживяващи и/или репрезентиращи се като „малцинства” от края и 

началото на века, използват поколенческите деления, за да оспорят статуквото и да разширят своето културно 

влияние. Близостта идва по линия на демонстрирането как повишената чувствителност към „общественото 

мнение” и произтичаща от нея критика на актуалните социални и политически констелации се съчетава със 

самоописания чрез генерационни метафори и „изнасяне” на признанието на групата в далечното бъдеще. За да 

се  постигне обаче  още по-добро разбиране на концептуалните механизми на тази критика,  се анализират 

популярните образи на „младото поколение” в книги, посветени на националното възпитание от началото на 

века (издадени през 1906 и 1907 г.), които пряко или косвено оказват влияние върху скрития в естетически 

формули,  проект  на  д-р  Кръстьо  Кръстев  за  „културносамосъзнателно”  гражданство.  Заедно с  романа  на 

Димитър Страшимиров „Сред мрака” на първо място те са разгледани като свидетелства за „разбягващите се” 

реторики на народническата платформа и новите културни проекти заради сблъсъка на интереси на демократи 
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и социал-демократи, на народняци и либерали и т.н. На второ място те са съотнесени към дискусиите около 

университетската криза от 1897 г., в които автономията на преподавателското тяло, а оттам и на културните 

елити  се  артикулира  през  фигурата  на  „младежта”,  и  то  на  двата  полюса  на  колективната  етика.  Ако 

правителствените  кръгове  говорят  за  „крайни  елементи”  и  „зловредна  атмосфера”,  предизвикващи 

„възмутената  обществена  съвест  от  поведението  на  професорите  и  техните  ученици”,  професорските 

изявления акцентират на „унижението на студенчеството”  и „поруганата  чест”  на „моралната единица на 

колегията”. Оттук се преминава към кратък преглед на журналистическите изяви на д-р Кръстев в периода 

преди написването на известната студия от 1907 г., за да се открои неговата причастност както към дебата за 

националното възпитание (в това число към народническите и социал-демократическите платформи), така и 

към търсенето на адекватно решение на университетския въпрос. Във връзка с последното се подчертава, че 

ако за казионната преса несъгласието с управлението и неговите „дисциплиниращи” послания е създаване на 

„държава в държавата”, за Кръстев е създаване на свободно гражданство. Младежта или младите личности 

се  изправят  срещу трансгресиралото  представителство  на народа,  обслужващо  аморални и застрашаващи 

жизнения  смисъл,  цели.  Именно  това  противопоставяне  намира  развитие  в  „очерците  върху  днешната 

българска  литература”.   В тях  публичността  се  проектира  не  само  като  пространство  на  посредничество 

между  обществото  и  държавата,  но  и  като  континуум  на  образите  на  народното  тяло,  които,  ако  бъдат 

използвани само за легитимация на властта, губят етическите си съдържания и престават да функционират 

като коректив на многообразието от културни агенти и програми. 

Опозицията „млади и стари”, изцяло следва логиката на мислената в органични кодове  автономия, на 

напрежението  между  автентичните  и  овластените  културни  проекции  на  общността.  Проектът  за  нова 

демократизация на мненията, предполага не толкова свободна комуникация между индивидуалности, колкото 

колективно изповядване на висши ценности. В този план на разсъждение се обсъжда и амбивалентната поза 

на „херолда”, принуден  да понася бремето на своята маргиналност в настоящето заради минаването отвъд 

вътрешните  и  външните  етически-естетически  норми  на  съвременниците/съвремието,  но  разполагащ  с 

привилегията да (пред)известява тяхното бъдеще. Доколкото тя се обвързва с автобиографичния модел на 

„преоценката на ценностите” у Ницше, в последната част на параграфа се представят различни отхвърляния 

на „старите авторитети” (на Вазов и на идеала на социализма) от Кръстев и влиянията на Пенчо Славейков за 

сливането на преживяването на „критичността” към „жълтата действителност” с културната воля за власт и за 

„ново национално схващане”. Специално внимание се обръща и на скандала по повод излизането на студията, 

който  превръща  „бъдещето  на  младите”  в  устойчива  идеологема  за  легитимационните  стратегии  и 

исторически проекции на „алтернативните” български литературни групи. Накрая се достига до извода, че д-р 

Кръстев успява да очертае и респективно да овладее само една зона на публичността – тази на производството 

на  културни  манифести,  както  поборниците  претендират  да  „охраняват”  континуитета  на  сакралните 

основания  на  общността,  а  социалистите  –  да  имат  водеща  роля  във  възпитанието  и  образованието.  По 

парадоксален  начин дори ницшеанската  преоценка на ценностите  или популистките авторитети се  оказва 

вписана в националната, макар и литературна, история на „поколенията” и в „националните схващания” за 

„обновлението на социума”.  Така публичното пространство се конструира като „поле на конкуриращи се 

традиции и конкуриращи се езици”.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отвъд  конкретните  си  съдържателни  и  формални  аспекти  употребите  на  генерационните  деления  в 

България в довоенния период много точно илюстрират не само легитимационните стратегии на различните 

политически  и  културни  режими  и  представителствата,  но  и  сложната  динамика  на  изграждането  на 

модерната публичност,  в която не рационалните аргументи на експертното знание,  а манифестирането на 

същностната  принадлежност  към националното  тяло  задават  критериите  за  усвояването  на  гражданските 

свободи заедно с оценката на приносите за общото благо. Разказаните шест истории във втора и трета глава 

ясно  показват  как  (не)възможната  еманципация  на  модерния  субект  се  артикулира  чрез  общностна 

терминология,  която  свежда  социалните  до  етически  неравенства  и  обратното.  Така  в  прагматиката  на 

държавното съществуване се вклиняват утопични морални съдържания, които „обезценяват” разнообразието 

от  визии  за  общественото  развитие,  но  същото  време  извикват  нуждата  от  нови  (предефинирания)  на 

социалните отношения. Всяка поява или опит за реабилитация на определена група или движение се мисли 

или през положеността на защитаваната кауза в националната история, или през „извънположеността” спрямо 

порочната „съвременност”.  Доколкото дори в публичния си модус  сакралното пространство  на нацията  е 

ненакърнимо,  поколенческите  дискурси  с  техните  колективни  времена  осигуряват  „напускане”  с 

предизвестено  завръщане.  В  подкрепа  на  подобен  извод  идва  и  роенето  на  всевъзможни  организации  с 

политически,  културни  или  социални  цели  в  периода  между  войните,  които  търсят  разрешение  на 

„материалната и духовна криза” в издигането на „родолюбието” във върховен принцип на индивидуалното 

съществуване.  Още повече,  че  голяма  част  от  тях  излизат  от  името  на  младежта,  третото  поколение, 

дясното поколение и т.н. В този смисъл нито употребите на генерационните деления, нито конструирането на 

модерното гражданство  завършват със  социалистите  или  „младите  поети”,  което  само  доказва  очевидния 

факт, че както културните, така и научните сюжети винаги имат своето продължение и което отваря поле за 

бъдещи възможни изследвания на българските поколенчески дискурси. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертацията конструира експериментален научен модел на поколението с висока евристична стойност, 

който преодолява рутината на утвърдени подходи към феномена в хуманитаристиката. Това се осъществява 

чрез свеждане на „поколенията” до поколенчески дискурси и колективни времена въз основа на концептуално 

обвързване  на  традициите  на  социалния  конструктивизъм,  антропологията  на  паметта  и  типологиите  на 

социалното време. Така се отваря ново дисциплинарно поле за изследвания на културни утопии и идеологии, 

използващи генерационни деления, както и за връщане на актуалността на поколенческата проблематика.

Дисертацията предоставя обстоен исторически преглед на дефинициите на поколението в социологията, 

антропологията  и  културната  история,  само  част  от  които  са  достояние  на  българската  хуманитаристка 

общност,  като  по  този  начин запълва  важни  липси  в  историографското  развитие  на  проучванията  върху 

употребите на понятието. 

Дисертацията  полага  възможността  в  една  съвременна  интерпретация  на  научното  наследство  на 

Манхайм да се анализират политики на репрезентация, в които общностната терминология играе ключова 

роля за артикулирането на обществени модели на развитие, социални сътрудничества и радикални визии за 

ценностно обновяване на социума. 

Благодарение  на  последователното  прилагане  на  теоретичния  инструментариум  на  „поколенческите 

дискурси” и „колективни времена” към появата и присъствието в публичното пространство на шест различни 

групи и обединения в периода на втората половина на  XIX и началото на  XX век е намерена оригинална 

перспектива към добре познати и разработвани теми на българската политическа, културна и литературна 

история  като  организациите  на  българската  емигрантска  общност  през  късното  Възраждане,  първите 

български партии, ранната социалистическа пропаганда, мемоарната вълна и др. 

Анализирани са важни характеристики на българската модерност в различни недостатъчно изследвани 

микроконтексти  на  процесите  на  модернизация  и опитите  за  конструиране  на  либерално гражданство  по 

европейски образец. Показана е в дълбочина сложната динамика на отграничаванията и идентификациите с 

държавните елити, както и реакциите към неопресвещенските проекти за развиване на експертни модели на 

знанието и профилиране на публичността. 

Реконструирани  са  останали  в  периферията  на  българския  научен  интерес  микро-дискурси  на 

„въобразяването”  на  нацията,  позволяващи  да  се  анализират  важни  сечения  на  политическия  и 

екзистенциалния  опит,  в  които  индивидуалните  и  колективни  ползи  се  преработват  през  високите 

реторически  образци  на  общото  благо  и  любовта  към  Отечеството.  Така  се  разширява  знанието  за 

идеологическите езици на българската национална митология. 
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РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ

In everyday communication “generations” are imagined as groups or communities based on similar years  of 

birth, similar experiences of significant social changes, shared school and university memories, common lifestyles, 

etc. The humanities scholarship traditionally defines generations through the categories of life cycle transition and of 

social, political or cultural changes. The theoretical refutation of these two interpretations of the phenomenon raises 

several  important  questions.  How  could  we  overcome  the  routine  and  inertia  of  the  classical  sociological  and 

historical  models  of  the  generation?  What  if  we  substitute  the  concept  of  “generations”  with  the  concepts  of 

“generational  discourses”  and “collective  times”?  What  kinds of  politics  of  representation  do kinship metaphors 

construe?

In the search for answers to these questions the dissertation first discusses the problem of generations in the 

terms of social constructivism, the concept of social time and the identity theory. Mannheim’s heritage is considered 

as a valuable epistemological ground for linking the “semantic orders” of the culture circles (Michael Korsten) to “the 

places of memory” (Pierre Nora). The main hypothesis of the study is that generations could be examined as public 

discourses and chronopolitics which temporalize certain group ideologies, while at the same time ideologizing the 

temporal dimensions of the past, present and future. 

Furthermore,  the thesis  examines  the uses  of  generational  divisions in  Bulgaria  during the period from the 

second half of the XIX to the beginning of the XX century by members of different political and cultural groups, 

which as a whole did not belong to the same cohorts, but shared identical social goals, worldviews and legitimization 

strategies. These groups included emigrants, charity and revolutionary organizations from the late National Revival 

period,  the  earliest  Bulgarian  parties,  memoirists’  circles,  veterans’  societies,  literature  circles,  such  as  Misal 

[Thought]. These communities, self-identified as generations, supported particular models of social development and 

public behavior, and gave new meanings to the dimensions of social time, thus presenting themselves as alternatives 

of the current state authorities and elites. The analysis of their ideological platforms, all articulated in generational 

terms, sheds light  upon key features  of Bulgarian  modernity such as the constructing of the national  utopia,  the 

shaping of the public spaces and the local versions of European liberal citizenship. 


