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Дисертацията на Галина Гончарова „Поколения, поколенчески дискурси и колективни 

времена: Употреби на генерационните деления в България през втората половина на 

ХІХ и началото на ХХ век”  е  в обем от 319 стандартни страници.  Изложението е 

конструирано  в  три  големи  глави;  приложената  библиография  е  разделена  на 

критически изследвания, включващи 161 заглавия на кирилица и латиница, и извори, 

съдържащи 269 отделни заглавия от пресата, мемоаристиката и литературата, също и 

архивни  данни. Авторефератът  към  дисертацията  е  изработен  според  процедурните 

изисквания.  Приложени  са  четири  публикации  по  темата  в  авторитетни  български 

издания.  Погледът  към  научната  биография  на  авторката  показва,  че  ако  и  да  е 

работила  по  различни  проекти  и  е  участвала  в  различни  конференции  у  нас  и  в 

чужбина, все пак проблематиката, заложена в темата на дисертацията, е била водеща в 

изследователската  й  работа  през  последните  десетина  години.  Тъкмо  този  траен 

интерес е показателен с резултатите си, откроени в зрелия и приносен дисертационен 

труд.  

Първото,  което  прави  впечатление,  е  ясната  и  много  добре  аргументирана 

концептуална  постройка  на  дисертацията,  изведена  в  увода  с  курсивираните 

формулировки на първоначалните любопитства, научните хипотези, предмета и целта 

на  изследването,  очертаването  на  обхват  на  проблематиката,  избора  на  методи  и 

инструменти. Те изцяло записват дисертацията в доминантни за интердисциплинарното 

знание тенденции от последните няколко десетилетия – казано в най-едри мащаби, това 

са,  от  една  страна,  търсенето  на  социалната  конструираност  на  природното  и 

биологичното, а от друга – търсенето на езиковата направа на социалното. Проблемът 

за  поколението  попада  в  благодатна  средищна  точка  на  тези  тенденции  –  затова  и 

изборът  на  авторката  да  провежда  интерпретацията  си  в  опорни  концепти  като 
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„поколенчески дискурси”,  „колективни времена” и „хронополитики” е едновременно 

теоретически  аргументиран  и  емпирично  приносен.  Без  да  преповтарям  излишно 

базисните за дисертацията курсивирани в увода формулировки, в това отношение бих 

отчленила  две  „рутинни”,  неакцентирани  от  авторката  изречения,  отнасящи  се  до 

идеята  за  „поколенчески  дискурс”  и  до  нейната  емпирична  инструменталност  за 

изследването: „... идеята за поколенческите дискурси като преработващи жизнените 

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

„...превръщането  на  поколенческите  дискурси  в  инструмент  за  „сондиране”  в 

дълбочина на локални микроконтексти и въвеждането на  нови културно-исторически 

сюжети” (с. 8, 10).

Първата глава – „Отвъд границите на поколението” – е разгърнато теоретическо 

изложение,  което  разчертава  и  прояснява  до  голяма  степен  епистемологическите 

контури  на  проблема  за  поколението.  Започвайки  от  старите  етимологии  и  тяхната 

преработка  в  модерната  култура,  изложението  обхожда  проблематиката  през 

социологически, философски и антропологически традиции на ХІХ и ХХ век, които се 

заплитат  в  един  метасюжет,  чиято  главна  (но  не  единствена)  ос  е  движението  от 

биологическото към фигуративното, политическото и езиковото в концепта поколение. 

Главата сама скромно си избира ролята на „своебразен пътеводител по отношение на 

ключови теории и автори” (с. 60), но изложението далеч не е пасивно реферативно, а е 

рефлексивно  промислено,  критично,  непрекъснато  произвеждащо  и  аргументиращо 

аналитичните избори на дисертацията. 

Тъкмо  заради  това  е  и  изненадващ  „зевът”,  който  дисертацията  прави  между 

първата  теоретична  глава  и  последвалите  две  глави,  отдадени  на  детайлна 

културноисторическа  реконструкция  на  променящите  се  български  употреби  на 

поколенческия  дискурс  от  средата  на  ХІХ век  до  Първата  световна  война.  Веднъж 

избрала опорните си понятия, във втора и трета глава дисертацията не загребва обратно 

към  разни  звена  от  теорията  на  друго  аналитично  равнище,  вече  уплътнено  от 

прецизната  реконструкция  на  българските  явявания,  с  което  избягва  и  въпроса  за 

сводимостта или несводимостта, приложимостта или неприложимостта на различните 

теоретически парадигми към българската  материя.  Не бих квалифицирала това като 

недостатък  на  дисертацията  –  първо,  защото  и  теоретичната  глава,  и 

културноисторическите построения в следващите две глави имат своите високи (макар 

и  някак  композиционно  „отделни”)  научни  достойнства;  второ,  защото  теорията 

приглушено  продължава  в  реконструциите  чрез  удържането  на  методологическите 
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избори  и  формулировките  на  концептите  от  първата  глава.  Без  да  критикувам това 

решение,  бих попитала  авторката на какво се дължи приглушеното имплициране на 

едно толкова ясно експлицирано преди това теоретическо построение с амплитудите на 

неговите развития и различия. 

Преди да вляза в някои от даденостите на шестте културноисторически сюжета 

във втората и третата глава на дисертацията, бих искала да предпоставя убеждението 

си, че заявката от увода на труда за  „...превръщането на поколенческите дискурси в  

инструмент за „сондиране” в дълбочина на локални микроконтексти и въвеждането 

на   нови  културно-исторически  сюжети” е  изцяло  защитена  в  детайлната  плътна 

работа  на  реконструкциите  и  че  приносното  разгръщане  на  нови  български 

културноисторически сюжети в труда за мен е несъмнено. 

Втората  глава  –  „Младите  и  старите  в  националната  памет  и  моделите  на 

обществено развитие” – разгръща три сюжета на поколенческия дискурс в културната 

ни история, протичащи през втората половина на ХІХ век. Първият от тях се занимава с 

появата  и  първото разразяване  на  поколенческия  дискурс  именно  като  политически 

дискурс  –  центърът  на  сюжета  е  големият  дебат,  протекъл  на  страниците  на 

„Народност”  и  „Дунавска  зора”.  Проследено  е  как  генерационната  метафорика  се 

разширява, загребвайки контекстуално от други идентификационни именувания, но и 

как стеснява и изрязва заявените политически идентичности до степен те да станат ясно 

разпознаваеми  като  опозитивни  и  да  се  сведат  до  противопоставяния  между 

„Добродетелната дружина” и читалище „Братска любов”.  В хода на изследването се 

прави и важният извод,  че „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  прогресистките истории на възраждането в/на общините до 

радикалистките апокалиптични видения на кръвната жертва” (с. 118). 

Вторият  параграф  –  „Старите  партии  и  деморализирането  на  елитите  след 

Освобождението”  –  ръзгръща  сюжета  на  употребите  на  поколенческите  дискурси  в 

институционалното  строителство,  в  пряката  политическа  активност  и  нейните 

публични образи след 1878 г. Сюжетът се разгръща в последователното аргументиране 

на наблюдаването от авторката „заместване на гражданския договор с „любовта към 

отечеството”, при което „представителите на елитите са извадени от собствените 

си сфери на компетентност и изправени пред идеала на единението... Така се залага  
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поредното  двусмислие  в  разпределението  на  социалните  компетенции...  Именно  в  

полето на това двусмислие... или казано по друг начин, в хоризонта на съпротивата  

срещу профилирането, се разгръща и дискурсът за младите и старите в периода до 

войните” (с.  128).  Така  в  светлината  на  констатацията  за  нестабилните 

идентификационни  емблеми  на  партиите,  които  винаги  са  изложени  на  ново 

предефиниране и фактическо разрояване,  се  обяснява и отслабването на опозицията 

„млади-стари”,  която  „не  само  че  се  измества  от  противопоставянето  русофили—

русофоби,  но и престава да бъде обяснителна схема за същността на политическите 

съперничества” (с. 153-154). Без да мога да изчерпя цялото концептуално богатство на 

параграфа, тук само ще отбележа неговото възлово място в хода на реконструкциите.

Отслабването  на  опозицията  „млади-стари”  се  проявява  и  в  третия  сюжет  от 

втората  глава  –  „По следите  на  патриотичното  време  –  мемоарната  вълна”.  В една 

толкова изследвана проблематика Галина Гончарова очевидно има да каже нова дума. 

Богатото привличане на слабо известни или направо неизвестни извори от пресата и 

текущата мемоаристика в плътността на реконструкцията е само по себе си приносно. 

Не по-малко приносно обаче е въвеждането на синхронизиращия контекст с предишния 

институционално-политически  сюжет  за  партиите  –  така  мощният  наратив  за 

„забравените” получава своята политическа плътност: „може да се каже, че дебатът 

за политическите (раз)деления деконструира представата за ненарушимата цялост 

на  националната  общност  чрез  реставрирането  на  метафората  за  кастите  и 

властите,  то  мемоарната  вълна  извършва  точно  обратното,  т.е.  изпълнява 

„конструктивна функция” спрямо националната утопия” (с. 158). В това отношение и 

заличаването на опозицията „млади-стари” е  от съществено значение за работата на 

утопията,  ясно видима в  точно курсивираното от  авторката  словосъчетание  „всякоя 

възраст” в  знаменитото  Вазово  „и  всякоя  възраст,  класа,  пол,  занятье...”.  Захари 

Стоянов  обаче  запазва  опозициите,  вливайки  актуални  политически  и  партийни 

интенции в мемоарното си писане,  което регенерира и опозициите  в поколенческия 

дискурс.  Но  все  пак  нека  отбележим,  че  за  „Записки  по  българските  въстания”  на 

реторическата  повърхнина  са  изнесени  и  предпочетени  опозитивните  термини 

„нотабили-безимотни” и „учени-неучени” – тъкмо на тяхната рефренност, а не толкова 

на преките генерационни термини е възложено изнасянето на политическата интенция 

на текста, а това пък разколебава в моето четене убеждението на авторката, че става 

дума за „синонимии” (с. 171) в терминологичните гнезда около главната генерационна 

опозиция „млади-стари”. Това ми дава повод да задам един по-общ въпрос, отнасящ се 
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до измененията в авторското назоваване на процесите в генерационния дискурс – на 

стр.  83-84  се  говори  за  различни  форми на  „смесване”  на  гражданската  позиция  с 

възрастовите  статуси;  разширяването  на  семантичните  мрежи  на  поколението  (при 

първия  сюжет)  и  обхващането  на  други  терминологични  двойки  е  означено  като 

„метаморфози” (с. 118); в края на втория сюжет се случва „изместване” на опозицията 

„млади-стари” от „русофили-русофоби”; при сюжета за мемоарната вълна се говори за 

„синонимии”, но и за „интертекстуални метаморфози на генерационните деления” (с. 

171); в края на сюжета за мемоарната вълна се говори за „утаяване”, „резюмиране” и 

„обобщение на политическите противопоставяния на  младите и старите в довоенния 

период”  (с.  205).  Въпросът  е,  дали  в  това  протичане  на  собствените  термини  на 

дисертацията  – „смесване”,  „метаморфози”,  „изместване”,  „синонимизиране”,  отново 

„метаморфизиране”, „обобщаване” и др. – може да се разчете набелязването на някакъв 

надреден  метаисторически  сюжет,  който  е  способен  да  пунктира  инструменталната 

способност или неспособност поколенческият дискурс да бъде абстрахиран от други 

обществени дискурси или поне от други терминологични редове?

   Третата  глава  се  занимава  със  следващи три  сюжета,  съсредоточени  върху 

опитите  за  конструиране  и  налагане  на  различни  алтернативни  публичности  – 

поборниците,  социалистите  и  „младите  поети”  от  кръга  „Мисъл”.  Без  да  влизам  в 

детайлите  на тези сюжети,  ще отбележа само,  че и в  тяхното разгръщане  се  вижда 

същата реконструираща прецизност и приносно богатство на източниците, характерни 

изобщо за работата на Галина Гончарова. Разликите между трите сюжета протичат през 

изборите  им  на  идентификация  в  поколенческия  дискурс.  Поборниците  се 

идентифицират  със  старостта  и  с  реториката  на  смъртта,  докато  социалистите  и 

„младите  поети”  –  с  младостта,  като  и  трите  групи  отлагат  реализацията  на  своите 

проекти  и  ценности  в  бъдещето.  Още  в  увода  към  главата  основанието  те  да  се 

разглеждат обединено е изведено с аргумента за „преживяването на маргиналността, 

периферността  на  такива  формати  на  социално  сътрудничество” и  че  „въпреки 

сериозните разлики в защитаваните културни програми изработват сходни политики 

на репрезентация” (с. 207-208). Така трите сюжета са прибрани под предпоставката за 

маргиналността, но пък само в сюжета за поборниците е зададен ясно следния наистина 

много важен въпрос:  „Всички репрезентации на поборниците се събират в нулевата 

точка  на  социалната  смърт  –  на  отсъствието  в  настоящето  и  публичността.  

Доколко обаче е непреднамерена тази интенция към маргинализация и отчуждаване  

от съвременността,  или е част от стратегия за овладяване на съвсем конкретна 
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културно-историческа ситуация? Не съществува ли тя само на дискурсивно равнище, 

защото по парадоксален начин именно манифестираното чувство за изолация служи 

като главен мотив за активизирането на поборническите дружества в края на XIX  

век?” (с. 237). Отговорът на дисертацията е отрицателен, тъй като текстът аргументира 

действителната социална маргиналност на поборниците с „постепенното разпадане на 

„мнемоничния консенсус” върху миналото като „колективна репрезентация” (с. 238-

239). Дали обаче отговорът би бил същият, ако този въпрос беше зададен (а той не е 

зададен) и в сюжета за алтернативната публичност на „Мисъл”? Нещо повече, тъкмо за 

реториците от „Мисъл” въпросът е наистина належащ, а отговорът му – нелесен, тъй 

като позицията им, регенерираща класическия романтически модел „поет и тълпа”, не 

се самоизживява като социална смърт, а като героичен титанизъм, уверен в културно-

мисионерската си сила и роля (още повече се усложнява въпросът и от действителната 

им роля на публични авторитети и културен елит с институционалната обвързаност, 

дори  понякога  управленска,  с  национални  културни  институции  от  ранга  на 

Университета, Народната библиотека и Народния театър). Може би недоглеждането в 

параграфа се дължи на това, че под „Мисъл” сюжетът на дисертацията разбира главно 

списание „Мисъл”, но не и кръга „Мисъл” (който тук е редуциран само до д-р Кръстев 

и  отчасти  Пенчо  Славейков)  и  затова  отдалечава  необходимостта  да  чете 

поколенческия  дискурс  през  действителния  социален  феномен,  който  представлява 

кръгът  „Мисъл”  (интерпретиран  в  ред  различни  изследвания  със  социологически 

наклон  на  анализа  –  М.  Неделчев,  Б.  Пенчев,  П.  Дойнов).  Става  въпрос  за  новите 

контури на „литературната личност” именно в публичността (случаят „Яворов”) или 

това, че тъкмо „Мисъл” постига българска  „автономизация на литературното поле” и 

то  тъкмо  в  социологическия  смисъл,  с  който  Бурдийо  въвежда  този  конструкт. 

Впрочем,  параграфът  за  „младите  поети”  от  дисертацията  неведнъж  признава 

алтернативната публичност на „Мисъл” именно като постигната и неведнъж работи с 

концепта  за  автономизацията,  но  все  пак  оставя  всичко  това  прибрано  под 

презумпцията за маргиналността. Така излиза, че социалният акт на автономизация в 

българската култура и идентифицирането чрез група и/или роля винаги може да остане 

под  концепта  за  маргиналността,  дори  когато,  както  в  случая  с  „Мисъл”,  успява 

действително  да  извоюва  позицията  на  публичен  авторитет   –  а  това  имплицитно 

обвързване  на  автономизацията  с  маргиналността  на  равнището  на  критическата 

рефлексия ми се струва  доста спорно.  Това съмнение обаче не поставя под въпрос 

достойнствата на цялата трета глава и нейните евристични положения. Нещо повече – 
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тъкмо  третата  глава  още  повече  допринася  за  ясното  обосноваване  на 

методологическия избор в дисертацията поколенията и възрастите да се мислят не като 

биологии  и  аритметики,  а  като  фигуративи  и  поколенчески  дискурси,  например  в 

сюжета  за  поборниците  в  съпоставка  със  сюжета  за  мемоарната  вълна:  „В 

публикациите се съвместяват два на пръв поглед контрастни образи на участниците 

в освободителните движения. От една страна, те са някогашните „млади момци”,  

„неопитни”,  но  „буйни”  и  безразсъдно  смели...,  а  от  друга  –  те  са  „старите 

ветерани”, „грохналите”, „сакатите”, „с изгаснал плам в очите”, беззащитни пред 

предизвикателствата  на  свободния  живот” (с.  216).  Това  рязко  в  социалните  си 

амплитуди  изменение  на  фигуратива,  което  напълно  пренебрегва  реалното  кратко 

историческо  време,  броените  години  между  образа  на  „младите”  участници  в 

националните  борби  и  опълченците  от  мемоарната  вълна,  и  образа  на  „старите”, 

грохналите, но все пак действително същите тези хора от писането на поборниците, е 

ясно  доказателство  за  релевантността  на  избраната  от   дисертацията  методология. 

Затова и ще задам следния въпрос, незасегнат пряко в третата глава, но повлечен от 

факта, че 1890-те са нейното средищно, най-акцентирано десетилетие – тъкмо през 90-

те години на ХІХ век Иван Вазов получава първия си държавен юбилей и в и/или около 

него започва да бъде наричан с „дядовски” термини,  подготвящи патриаршеския му 

статус по времето, в което реално е на четиридесет и няколко години. Пак през същото 

десетилетие Димитър Благоев се подписва в статии в „Социалист” и „Ново време” с 

псевдонима  „Senex” (лат.  „стар”,  „възрастен”),  поради  което  и  бил  получил  от 

политическите си съмишленици приветливия прякор „Дядото”,  въпреки че и той по 

това  време  е  на  твърде  подобна  на  Вазовата  действителна  възраст.  И  в  двете 

именувания няма пейоративност и въобще негативност от страна на артикулиращите ги 

среди  и  въобще откъм  публичността.  Какво има  в  90-те  години на  ХІХ век,  което 

позволява  такова  безпроблемно  натрупване  на  позитивни  конотации  около 

„дядовското” и старческото, при това несвързано пряко с поборническия сюжет, който 

в текста изглежда като единственият, който по това време е способен да аргументира 

оценностяването на старостта? Още повече, че Вазов и Благоев са участници и главни 

герои в съвсем различни (и дори опозитивни – както в дисертацията става ясно от ред 

положения, дори само от реконструирането на политическите дебати при рецепцията 

на Вазовия роман „Нова земя”) сюжети от протичането на българския поколенчески 

дискурс – сериозните различия между мемоарната вълна с Вазов в нея и залозите на 

социалистите, водени от Благоев.
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Зададените дотук три въпроса към трите обемни глави на дисертацията са израз 

на  читателското  ми  любопитство  и  методологическото  ми  съучастие  с  високите 

прицели и аналитичните дадености на обсъждания тук текст (на тях аз нямам готови, 

предпоставени  и  лесни  отговори).  Те  са  провокирани  от  несъмнените  качества  на 

дисертацията и затова ще задам още един финален въпрос, отнасящ се не до отделните 

части,  а  до  целостта  й  –  съумява  ли  българската  култура  в  разглеждания  от 

дисертацията хронологичен отрязък да изпълни (или евентуално – в какъв смисъл или в 

каква степен да изпълни)  модернизиционната еманципираща роля на поколенческия 

дискурс, както тя е заявена във входа на втората глава: „Появата и разгръщането на 

българските поколенчески дискурси са неотделими от процесите на модернизация и 

прехода  от  традиционно  към  модерно  общество,  характерни  за  възрожденския  и 

следосвобожденския период” (с. 81); или пък поколенческият дискурс в крайна сметка 

се оказва поредният свидетел,  аргумент или инструмент за несбъдването, отлагането 

или поне забавянето на българската модерност?

В заключение бих обобщила накратко научните достойнства на дисертационния 

труд: избор на тема, чиято проблематика досега не е била систематизирана у нас в по-

широки  теоретически  и  исторически  мащаби;  фокусирането  и  впрягането  на  тази 

проблематика в една детайлна реконструктивна работа, която действително генерира и 

налага нови културноисторически сюжети; множество приноси както по отношение на 

изворовата база, така и в интерпретативните ходове на текста. Не на последно място 

бих  посочила  и  критическата  реторика  на  дисертацията,  която  е  зряла,  релефна, 

промислена  и  стилово  индивидуална.  Затова  и  убедено  препоръчвам  издаването  на 

труда като монография.

С оглед на казаното досега категорично произнасям пред уважаемото научно 

жури  отличната  си  оценка  за  дисертацията  на  Галина  Гончарова  „Поколения, 

поколенчески дискурси и колективни времена: Употреби на генерационните деления в 

България през втората половина на ХІХ и началото на ХХ век” и безрезервно заявявам 

своя глас „за” присъждането й на образователната и научна степен „доктор”.

31 август 2011 г.
София (доц. Албена Хранова, д.н.)
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