
СТАНОВИЩЕ

за дисертационната теза на Галина Гончарова
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Работата на дисертантката, както сочи заглавието, е посветена на употребите на 

поколенческите деления и колективните времена в дискурсите у нас от средата на ХIХ 

век до началото на ХХ век. В обширната първа глава се третират разните дефиниции, 

теоретични опити и подходи за осмисляне на поколенческия проблем в модерната и 

съвременната европейска наука. Това са, в частност, биолого-демографски, културно-

исторически, социологически и социално-психологически направления в позитивистки, 

хуманистично-интерпретативни  или  смесени  теоретични  рамки.  В  края  на  главата 

авторката  избира  свой  инструментариум  за  третиране  на  поколенческия  феномен, 

подходящ за изследователската задача  от следващите глави. Този подход комбинира 

черти и свойства на разни теоретични опити, които разглеждат поколенията предимно в 

дискурсивен и идеолого-критически ракурс, като дискурсивни практики на борещи се 

за легитимиране чрез символния ресурс на времето социални групи, без значение колко 

отчетливо и реално участниците в тях принадлежат към една демографска кохорта или 

дори към едно историческо поколение. Тя заявява интерес към неща като политики на 

времето  (хронополитики)  и  изграждане  на  колективни  биографии  и  колективни 

времена, колективни памети и идентичности, най-вече с цел завладяване и удържане на 

властови позиции. Нейни теоретични референции са Мишел Фуко (дискуривен анализ, 

дискурсивни  практики)  и  Пиер  Бурдьо  (власт  за  рекрутиране),  Морис  Халбвакс 

(колективна  памет),  Пиер  Нора  (места  на  паметта),  Франсоа  Артог  (режими  на 

историчност),  а  от  изследователите  на  поколенията  класическата  работа  на  Карл 

Манхайм, поколенческите семантики на Майкъл Корстен, а също чувствителните към 

подобни аспекти Робърт Уол, Нормън Феърклау и др.

Съоръжена  с  този  инструментариум  дисертантката  пристъпва  към  своята 

изследователска задача върху български материали в двете следващи глави. В едната тя 

се занимава с борбите между “млади” и “стари” през Възраждането, които ангажират 

времето и поколенията в една конкуренция по патриотизъм. След освобождението тези 

борби  получават  своеобразно  и  главно  символно  продължение  като  борби  между 

“консерватори” и “либерали”, вече отделени от биологически поколенчески реалности и 



присвояващи символни ресурси от миналото с цел да се изтъкнат или дискредитират 

едни други. Последен отзвук те намират в мемоарната вълна на участници в борбите за 

освобождение,  чиито  трудове  наред  с  другото  преследват  и  легитимиращи  или 

реабилитиращи цели. В тази връзка дисертантката сполучливо говори за установяване 

на  Стамболовистки  “режим  на  паметта”  и  неговото  оспорване.  Последната  глава  е 

посветена на така наречените от авторката “алтернативни публичности” на ветераните, 

социалистите  и  “младите  поети”,  най-напред  от  кръга  “Мисъл”,  но  с  тенденция  за 

репродуциране. Във всички тези случаи определени групи изграждат свои колективни 

идентичности  около  колективни  памети  (ветераните),  апроприирани  наследства 

(социалистите)  или  в  опозиция  на  традиционното  (младите  поети)  и  водят  свои 

политики  на  времето  с  цел  придобиване  на  материални  предимства  и  почит 

(ветераните), политически дивидент чрез революционно минало като залог за бъдещето 

(социалистите) или символен престиж (поетите).

Това  кратко  описание  на  предложената  теза  не  може,  разбира  се,  да  предаде 

богатството  и  многобразието  на  материалите  и  находчивостта  и  анализите  на  един 

обхващаш над 300 страници труд. Все пак той е достатъчен да се види, че тематиката и 

подходите  са  твърде  нови  и  необичайни  за  българската  хуманитарна  наука,  което 

откроява  фундаменталният  принос  на  дисертантката.  Трябва  да  се  има  предвид  и 

отварянето и разширяването на поколенческата проблематика към тези на режимите на 

историчност,  местата  на  паметта  и  груповите  и  колективни  памети,  политиките  на 

времето и т.н., които придават допълнителни хоризонти на изследването. Към това се 

добавят  и  конкретните  приноси,  които  са  доста  много  и  касаят  изследването  на 

споменатите групи с техните групови памети и идентичности, колективни биографии и 

символни борби. Колкото и да са били изследвани тези групи от други гледни точки и в 

други връзки,  предлаганият ракурс е нов и свеж, откъдето и приносния характер на 

изследването.

Освен рецензирания труд, кандидатката има девет публикации, участие в десет 

конференции и в  няколко проекта.  Всичко казано ми дава  основание да подкрепя с 

пълна увереност в качествата на работата и на дисертантката присъждането на степента 

доктор на науките.
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