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Актуалност на проблема
Изборът  на  темата  „Поколения,  поколенчески дискурси  и  колективни времена.  

Употреби на генерационните деления в България през втората половина на XIX и началото 

на  XX  век“  насочва  към  една  интердисциплинарна  област,  която  е  само  периферно 

засегната  в  българската  хуманитаристика,  в  противовес  на  огромния  интерес  към 

генерационната проблематика на Запад.  Доколкото тази поколенческа тематика присъства 

в отделни трудове у нас, тя се появява като инструмент за анализ в социално-исторически 

план.  Употребите  и  значенията  на  генерационните  деления  в  българския  политически 

дискурс не са изследвани и в този смисъл появата на дисертационният труд на Галина 

Гончарова  внася  нова  гледна  точка  към  тази  проблематика,  като  при  това  запълва  и 

празнината  от  теоретични  познания  у  нас  в  тази  област.  Независимо,  че  темата  е 

ограничена в хронологическите рамки на втората половина на 19 – началото на дведесети 

век,  наблюденията  на  авторката  и  методите  на  анализ  могат  значително  да  разширят 

хоризонтите на изучаването и на съвременния политически дискурс, което прави тази тема 

още по-актуална. 

Цел и задачи на дисертационния труд
Основната цел на изследването е  реконструирането на употребите на генерационните 

деления и  техни обозначения -  като  „старост“  „младост“,  „бащи“,  „синове“  и  пр.  в 

България през втората половина на XIX и началото на XX век, а негова непосредствена 



задача  е  постигането  на  експериментален  теоретичен  модел,  в  който  се  пресичат 

социологическа,  културологична  и  историческа  перспектива.  Тази  основна  цел  е 

убедително постигната, като Галина Гончарова е успяла да улови и проследи широките 

амплитуди,  в  които  се  развиват  възрастовите  метафори  в  общественото  съзнание, 

обраствайки с разнообразни и често пъти противоречиви, но устойчиви политически 

значения.   Нейната централна хипотеза, че „генерационните деления играят ролята за 

наративно  изграждане  на  груповата  идентичност,  което  овремевява  идеологиите  и 

ценностните  ориентации,  както  и  обратното  –  оценностява  и  идеологизира 

съдържанията на социалното време“ е успешно защитена на базата на анализа на богат 

изворов материал.

 

Съдържание на дисертационния труд 
В увода,  където очертава основната теза, целите, задачите и методите на изследване, 

Галина Гончарова подчертава, че анализът е насочен изключително към дискурсивните 

практики и затова се дистанцира от социално-историческите и биологични аспекти на 

възрастовите  деления.  Въпреки  това  в  теоретичната  част,  която  е  обособена  във 

внушителната по обем  първа глава тя сполучливо представя появата и историческото 

развитие на проблема за поколенията в Европа. На основата на многобройни източници 

са очертани отделните школи, възникнали през деветнадесети век, както и развитието 

на поколенческите теории след Карл Манхайм и до съвременната епоха.  Тя оценява 

критично  историческите  изследвания  на  младежта  през  социализма  поради 

ограничеността  им  от  позитивистките  и  есенциалистки  рамки.   По-нататък  Галина 

Гончарова анализира шест основни исторически сюжета -  „на възрожденските „млади“ 

и  „стари“,  на  либералите  и  консерваторите,  поколенията  в  мемоарните  вълни, 

поборниците, социалистите и „младите поети“.  Убедителен е изводът, че посредством 

поколенческите деления въпросните групи артикулират дадени модели на обществено 

развитие и публично поведение и дават нови съдържания на социалното време. Галина 

Гончарова  показва  как  „младостта“  и  „старостта“  се  натоварват  с  различни  и 

противоречиви политически значения и в различен политически контекст се свързват с 

характеристики  като  богатство  и  бедност,  чест  и  безчестие,  родолюбие  и  егоизъм, 

невежество, невинност и корист  и т.н. Като историк не мога да не оценя както вещото 

владеене  на  историческата  проблематика  и  историографията,  така  и  изнамирането, 

връщането към книжовен  живот и  анализа  на  извънредно  интересни  и  занимателни 



текстове – особено в параграф 2 и 3 на  втора глава и параграф 1 на трета глава - изобщо 

умелото боравене с историческите извори.       

Чрез  тези шест случая Галина Гончарова успява да превърне анализа на употребите на 

„поколенческите“  метафори  и  техните  значения в  метод да  се  опознае  българската 

модерност от  края  на  19.  и  началото  на  20  век  и  да  покаже неговата  значимост.  В 

заключението  тя  подчертава,  че  използването  на  генерационните  деления  дава 

възможност  да  се  открият  важни  характеристики,  „свързани  с  еманципацията  от 

традиционните  авторитети,  формирането  на  национална  идеология  и  елити, 

„профилирането“  на  публичността  и  конструирането  на  гражданство  от  европейски 

тип“.  

 Резултати и приноси 

Дисертацията  има  определено  приносен  характер  както  в  теоритичната,  така  и  в 

аналитичната  си  част.  Както  се  посочва  и  в  автореферата,  в  нея  се  конструира 

експериментален  научен  модел,  който  преодолява  рутината  на  утвърдени  подходи  към 

феномена  в  хуманитаристиката.  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. 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.

Критични бележки, препоръки и въпроси

Дисертационният  труд  на  Галина  Гончарова  е  забележително  изследователско 

постижение и би трябвало да стане достояние на по-широк кръг читатели.  Ако към 

текста могат да отправят някои препоръки, то бих препоръчала  да се потърси повече и 

общоевропейския контекст, в който се развиват и употребяват генерационните деления 

и в българския дискурс в края на 19 и началото на 20 век.



Заключение

Оценката ми за дисертационния труд, автореферата, научните публикации и приносите 

на Галина Гончарова е ПОЛОЖИТЕЛНА. Дисертационен труд има приносен характер с 

висок иновативен потенциал и отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ. Всичко това 

ми дава основание убедено да предложа на уважаемото научно жури да присъди на 

Галина Гончарова научната и образователна степен  “доктор” на  по научна 
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