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Дисертацията  на  Галина  Гончарова  представлява  оригинален  изследователски 

проект, който подхожда към българските исторически реалности от втората половина на 

ХIХ и началото на ХХ в. с концептуален апарат, разработен на базата на социологически 

теории за поколенията. За отправна точка служи моделът на Манхайм за поколението 

като социална, а не биологична едновременност. На тази основа, в духа на социалния 

конструктивизъм, авторката търси в българската културна история казуси, онагледяващи 

реториките  на “поколението”,  “млади–стари”,  “бащи–синове”  и пр. като политики на 

репрезентация на определени културни агенти. 

Дисертационният труд в обем ок. 400 стандартни страници се състои от увод, три 

глави,  заключение  и  библиография  от  над  80  заглавия  в  областта  на  теориите  за 

поколението, колективната памет и културната история. Използвана е изворова база от 

над 130 текста с различен характер: законодателство, дискусии в пресата, биографични и 

мемоарни текстове и др., в които се срещат генерационни деления и метафори, както и 

архивни източници. 

Целта на изследването е да реконструира “употребите на генерационните деления в 

България през втората половина на XIX и началото на XX век” чрез “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” (с. 7). Хипотезата, лансирана в Увода 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” (с. 8). 

Затова като обект на изследването са избрани такива социални агенти, които използват 

варианти  на  поколенческата  реторика  в  своите  политически  и  творчески  програми, 
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медийни и законодателни изяви, предимно за да артикулират алтернативни модели на 

обществено развитие. Именно в този подход се състои оригиналността и иновативността 

на дисертационния проект на Гончарова. Тя не само въвежда (отново) в изследователски 

оборот  позабравени  и  малко  известни  корпуси  от  текстове,  но  пренарежда  други, 

смятани  за  достатъчно  добре  проучени,  в  нови  интелектуални  констелации, 

приоритизиращи колективните идентичности. Така тя открива нови, неосмислени досега 

аспекти на символното производство на националната общност и социалния ред.

Първата  глава  разработва  теоретичната  рамка  на  изследването.  Авторката 

търпеливо проследява линиите на развитие на понятието за поколение от ХIХ в. насетне, 

демонстрирайки широка ерудиция и отлично умение да се ориентира в съществуващите 

(някои  вече  маргинални)  позиции,  да  ги  обобщи и да  изтъкне  тяхната  релевантност. 

Съвсем логично централно място в този обзор заема реконструкцията на теоретичния 

модел  на  Карл  Манхайм.  Възприетата  от  него  културно-историческа  перспектива  е 

особено важна в контекста на изследователския проект на Гончарова. 

Приносният момент в тази глава се състои в обосноваването на ключовата теза на 

изследването,  че  поколенията  могат  да  се  описват  чрез  „колективни  биографии”, 

„колективни  времена”  и  политики  по  отношение  на  тях.  „Биографиите”  предполагат 

дискурсивно  синхронизиране  на  индивидуалните  и  социалните  времена,  докато 

„колективността” измества фокуса от демографския субстрат към споделения опит и съ-

общността.  Така успоредните жизнени траектории се оказват дискурсивно вградени в 

„обща” траектория, очертана от репрезентациите на „общата съдба” и „общото време”. 

Подобен  конструктивистки  прочит  на  Манхайм  позволява  на  Гончарова  да  мисли 

българските  поколения  като  “поколенчески  дискурси”,  т.е.  “центрове  на  колективно 

участие” (с. 73), самотематизиращи се в рамките на своите “поколенчески семантики” 

(Корстен).  Напълно  уместно  е  и  привличането  на  Халбвакс  и  Нора,  доколкото  така 

разбраното  поколение  може  да  се  мисли  като  мнемонична  общност.  Намирам  този 

подход  за  много  плодотворен  за  конструирането  на  изследователския  предмет  в 

дисертацията от културологична гледна точка. 

Съсредоточаването  върху  поколенческите  самотематизации  като  предмет  на 

изследване  снема  деликатния  въпрос  за  границите  на  поколенията,  но  поставя 

предизвикателството  за  осмисляне  на  връзките  между  дискурсивните  и  социо-

културните  практики.  Намирам,  че  справянето  с  това  предизвикателство  в  хода  на 
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конкретните анализи е несъмнено постижение на изследването. 

В историческата си част дисертацията се фокусира върху шест казуса от различни 

аспекти на културния и политическия живот през втората половина на ХIХ и началото 

на  ХХ в.  Това  са  преди всичко  публични дискусии  върху националния  суверенитет, 

разпределението и управлението на общите блага, етическите аспекти на властта и пр. 

Тематично  и  контекстуално  разбягващите  се  казуси  са  удържани  от  фокусирания 

интерес на изследователката към идеологическите хоризонти на дискусиите и техните 

послания.

Втората глава разглежда ситуационните полагания на противопоставянето между 

“млади” и “стари” и неговите идеологически синоними – от сценариите на националното 

възраждане, развивани от емигрантската интелигенция до партийните противостояния, 

деморализацията на елитите и мемоарната вълна след Освобождението.  Авторката ги 

интерпретира в контекста на конструирането на родното в зависимост от културната и 

политическа  ситуация,  за  да  разкрие моделите  на  сътрудничество или съперничество 

между  различни  светогледи  и  социални  нагласи  в  българската  модерност.  Плътният 

анализ  на  дебати  от  предосвобожденската  преса  демонстрира  как  генерационните 

деления могат да препращат и към просветителската утопия, и към социални различия, и 

към  политически  програми.  Чрез  убедителната  си  интерпретация  на  генерационната 

метафора като инструмент за съизмерване и взаимно оспорване на политически проекти 

Гончарова намира свой оригинален ракурс към дебатите сред българската емиграция. 

Той  позволява  по-широко  осмисляне  на  националноосвободителните  програми  като 

алтернативни модернизационни и еманципаторски проекти.  По-нататък дисертантката 

разбулва  привидния континуитет  на поколенческите  реторики в следосвобожденската 

публичност  като  разпластява  новата  им  семантика,  наложена  от  необходимостта  от 

“превод” на либералните понятия на метафоричния език на органичното. Метафорите за 

родство са  интерпретирани като  съпротива срещу сегментирането на публичността  и 

носталгична критика на модерната институционалност. Това дава основание за важната 

констатация на действителния,  а не привидния континуитет  между възрожденските и 

следосвобожденските  дебати:  изговарянето  на  либерални  ценности  в  общностни 

термини  (с.  147).  Тук  проличава  едно  от  достойнствата  на  работата  –  постоянното 

осцилиране  между  дискурсивното  и  социалното,  между  скрупульозния  анализ  на 

текстове и техните политически и интелектуални контексти.
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Последната  част  на  втора  глава  напуска  полето  на  медийните  дебати  и  се 

съсредоточава  върху  следосвобожденската  мемоарна  вълна,  представяща  “обратната 

страна”  на изграждането на модерна България.  И тук  Гончарова  навлиза  в  обживяно 

изследователско поле, което отново преподрежда от своята специфична гледна точка. 

Дистанцирайки своите автори от “деморализацията” на националните елити, мемоарите 

се разполагат между свидетелството и сакралното, между конкретиката на биографията 

и  високия  наратив  на  националната  памет.  Така,  според  проникновения  анализ  на 

авторката, поколението се сакрализира като общност на съ-преживелите патриотичното 

откровение,  оставайки  в  семантичното  поле  “личност–народ”,  но  подчинени  на 

митологични и религиозни архетипи. Наред с това, поколенческият дискурс участва в 

политиките на паметта от края на ХIХ и началото на ХХ в., натоварен с легитимиращи 

функции  в  противостоянията  между  консерватори  и  либерали.  Развивайки  тази  своя 

теза,  Гончарова  въвежда  идеята  за  стамболовистки  режим  на  паметта,  идеализиращ 

революцията и революционерите (“младите”) и опозицията срещу него, утвърждаваща 

“прогресисткия”  модел.  Така  тя  отново  подчертава  връзките  между  дискурсите  и 

техните културни и политически контексти. 

В  третата  глава  са  разгледани  алтернативните  публичности,  определени  от 

дисертантката  като  маргинални,  на  ветераните,  социалистите  и  кръга  “Мисъл”. 

Интересна находка на изследователката е случаят със смъртта на сина на опълченеца 

Иван Бобевский,  около който е  центриран анализът на генерационната  метафорика у 

ветераните.  Този  анализ  още  веднъж  доказва  уменията  на  Гончарова  да  прави 

релевантни  и  добре  аргументирани  обобщения,  основани  на  интензивен  прочит  на 

конкретен текст – умения, подсказващи добро познаване на контекста, гъвкава мисъл и 

немалка  доза  творческа  смелост.  За  разлика  от  ветераните,  които  с  реториката  на 

старостта  и  смъртта  се  опитват  да  овладеят  “сакралната  зона”  на  публичността, 

социалистите привилегироват младостта като “тъждество между морални и политически 

принципи” (с. 251) в една реторика, в която социалната критика легитимира опита си да 

пренасочи  колективното  време  по-скоро  етически,  отколкото  теоретично.  Този  нов 

ракурс към ранния български социализъм за мен е един от иновативните и приносни 

моменти в дисертацията.  В съвсем различна плоскост попада проблемът за младите и 

старите  в  списание  “Мисъл”,  където  “младежта  се  превръща  в  централна,  но  не 

еднозначна фигура на разбягващите се реторики на народническата платформа и новите 
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културни  проекти”  (с.  284)  и  съответно  поколенческият  конфликт  артикулира 

програмата за културна промяна. 

Обединяващата  характеристика  на  публичното  присъствие  на  тези  толкова 

различни кръгове според Гончарова са усилията им за дистанциране от статуквото и 

отказа  от  легитимация  чрез  символния  ресурс  на  героичното  минало.  Това  дава 

основание  да  бъдат  привидени  като  алтернативни  национални  елити  –  смела,  но 

нелишена  от  основание  теза.  В  техните  изяви  се  разкриват  нови  семантични 

приплъзвания на генерационните противопоставяния, интерпретирани като критика на 

Стамболовия  режим  и  реакция  срещу  несбъдването  на  националния  проект.  Както 

основателно  констатира  авторката,  алтернативните  елити  се  намират  в  ситуация  на 

„бягство  от  реалността”:  поборниците  не  възпроизвеждат  революционния  наратив,  а 

свидетелстват за неговото изчерпване; социалистите присвояват бъдещето и младостта, 

но  се  легитимират  чрез  приемственост  с  националреволюционното  минало;  кръгът 

“Мисъл” противопоставя космополитната духовност на “младите” на интелектуалното 

статукво  (привидяно  главно  чрез  Вазов).  Тези  констатации  обаче  са  използвани  за 

обосноваването  на  една  по-сложна  и  неочевидна  теза:  “именно  чрез  подчертаваната 

извънположеност/извънвремевост  спрямо  общосподелими  ценности  и  нагласи 

[маргиналните кръгове] създават нови традиции в мисленето на родното и усвояването 

на модерността, като разколебават, без да отменят, базисната дихотомия на българските 

политически дебати сред Освобождението - личностите срещу народа” (с. 208).

В заключение бих обобщила  (без да претенции да ги изчерпя)  достойнствата на 

дисертационния труд в следните пунктове:

1) Интердисциплинарност на изследователския проект

2) Разработка на собствено понятие за поколение като инструмент за изследване на 

българската културна история от втората половина на ХIХ и началото на ХХ в.

3) Иновативен подход към конструирането на предмета на изследване

4) Последователно  удържане  на  избраната  перспектива  при  работата  с  различни 

корпуси от емпиричен материал

5) Оригинален ракурс към добре проучени и малко известни текстове

6) Удържане на връзките между дискурсивните и политическите реалности

7) Значими изводи за динамиката на модерната българска публичност, определена 
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от  подмяната  на  рационалните  аргументи  с  доказване  на  принадлежност  към 

националната общност.

Безспорните постижения в работата приканват към критичен колегиален прочит, 

при  който  се  очертават  някои  дискусионни  места.  Може  да  се  спори  относно 

необходимостта  от  привличането  на  теоретизации  върху  младостта,  младежта, 

младежката култура (като психоаналитичното направление в културната антропология и 

особено  субкултурните  теории  за  младежта),  отнасящи  се  до  историко-културни 

реалности  с  други  определения,  а  именно  релативизиране  или  ирелевантност  на 

националното, за разлика от разглеждания български контекст. Въпреки че несъмнено 

допринасят за пълнотата на обзора,  ролята им за изработването на методологическия 

инструментариум на изследването остава неясна и спорна.

Би  могло  да  се  спори  също  доколко  и  в  какъв  смисъл  определените  от 

дисертантката  като  “маргинални”  кръгове  (в  глава  3)  наистина  са  такива.  Докато 

маргинализацията на ветераните-поборници сякаш не буди съмнение, за социалистите и 

кръга “Мисъл” подобен статус не изглежда убедително защитен в дисертацията.  Тази 

забележка отвежда към по-общо наблюдение: разгледаните казуси имат различно място 

и различна “тежест” в българската публичност от изследвания период. Вследствие на 

това вероятно и някои от използваните метафори не се радват на такава популярност и 

привлекателност  като  други.  Тяхното  “равно”  представяне  в  дисертацията  обаче 

неглижира възможните различия. Дали би могло да се оцени мястото и авторитетността 

на тези дискурси в съвременния им интелектуален и политически пейзаж? И по-общ 

въпрос:  има  ли  (и  кои  са)  други  водещи  метафори  в  пред-  и  следосвобожденските 

дебати? Ако да, какво е мястото на поколенческите метафори в сравнение с тези други? 

Струва  ми  се,  че  отговорите  на  тези  въпроси  биха  допринесли  за  по-релефното 

открояване на една от находките на дисертацията, която може да се развие по-нататък – 

за  различните  поколения  (в  просветата,  в  борбата,  в  политиката,  в  изкуството)  като 

форма на субектност и агентност в историческия процес.

Проектът на Галина Гончарова би спечелил от сравнителна перспектива,  където 

българските  поколенчески  дискурси  да  бъдат  поставени  в  по-широк  европейски 

контекст вместо епизодични бегли препратки (напр. на с. 66). Давам си сметка, че това 

би било трудно осъществимо в рамките на една дисертация и се надявам, че в бъдещата 

си работа авторката ще се заинтересува от компаративна контекстуализация на някои от 
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изследваните дотук явления.

Критичните  ми  бележки по  никакъв  начин  не  обезценяват  постиженията  на 

дисертационния труд и не поставят под съмнение неговите приноси. С поздравления към 

авторката и нейния научен ръководител за успешно реализирания амбициозен проект 

предлагам  на  Галина  Гончарова  да  бъде присъдена  образователната  и  научна  степен 

“Доктор” и препоръчвам дисертацията за публикация.

12. 09. 2011 г.

Доц. д-р Даниела Колева

СУ “Св. Климент Охридски”
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