
Р Е Ц Е Н З И Я

от доц. д-р Алексей Кирилов Кальонски,
председател на научно жури на конкурс за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор” в направление История и археология / Нова и най-нова обща 

история (История на Русия)
на дисертационния труд на Цветелина Стефанова Харалампиева,

докторант към катедра „Нова и Съвременна история“, Исторически факултет,
Софийски Университет „Свети Климент Охридски“

 Представеният дисертационен труд „Руската колонизация на Кавказ (1785-1864)” е 

в обем от общо 547 страници, като се състои от увод, 4 глави, извори и историография, 

заключение и приложения. Текстът е посветен на важен кръг от проблеми и процеси в 

историята на Руската империя, обект на постоянен изследователски интерес в световното 

научно пространство. В случая става дума за първото цялостно и комплексно изследване 

по тази тема в българската историография, опиращо се на солидна изворова база 

(включително непубликувани и невключени досега в научен оборот документи от 

Националния  архив на Шотландия) и напълно представителна библиография на няколко 

езика. 

Избраният подход е в дългосрочен период и на основата на определящите 

политически и военни събития, да бъдат откроени и анализирани различни демографски, 

миграционни, социални и културни измерения на завладяването и включването на 

Кавказкия регион в състава на Руската империя. Като цяло, тази амбиционна и трудна 

задача е изпълнена на високо професионално ниво. То много добре се демонстрира  в 

удържането на  един балансиран разказ за огромен и разнообразен  кръг от обхванати или 

засегнати сюжети, събития, общности и личности, повечето от които спокойно могат да 

бъдат, или са, напълно самостоятелен обект на изследване. От една страна пред нас е една 

много подробна обща история на руската имперска инвазия и политики за интеграция на 

Кавказ, а от друга – поредица от добре изведени и вписани гранични, локални, 

етнорелигиозни и  други случаи. Част от тях са добре известни и изследвани, други 



представляват оригинален принос на докторанката и сами по себе си очертават 

перспективата за задълбочаване и продължение на нейните научни търсения в тази 

необятна тема. Тук е мястото да отбележим, че Цветелина Харалампиева достига до 

определени нива на обобщение на основата на предварително и самостоятелно изследвани 

случаи и аспекти на кавказката проблематика, както е видно от приложените в материалите 

по конкурса 11 публикации, свързани с дисертационния труд. Сред приносните моменти 

специално ще отбележа групите от западноевропейски колонисти, допълнителната 

светлина, хвърлена върху  различни ключови проекти, идеологеми и личности, 

международни и вътрешни фактори, мотиви и съображения. 

 Към текста могат да бъдат отправени и радица възражения от концептуално и 

терминологично естество, най-вече в посока на недостатъчното прецизиране на руската 

колониална политика (на фона на оживения дебат доколко, къде и кога е колониална в 

сравнителна глобална перспектива), и собствено процесите и методите на колонизация 

като традиционен имперски инструмент, и относително самостоятелен сюжет. Не ми се 

струва съвсем удачно да се говори например  за „контраколонизация” отстрана на Мансур  и 

неговите сподвижници, или пък да се прави твърдо разграничение между „мирна”,  

„военна”, или „религиозна” колонизация. Друг пример, в контекста на дълготрайните и 

противоречиви последствия от руските имперски политики в Кавказ, е предложеният от А. 

Л. Х. Райлендер и възприет от докторантката термин „русианизация” като противопоставен 

на „русификация”, което представлява своеобразна казуистика. Тя отмества цял кръг от 

проблеми и дебати, свързани с етнорелигиозната мобилизация, асимилацията, 

интеграцията, акултурацията, откритите и потенциалните конфликти, компромисите и 

приспособяването в един от най-разнообразните региони в света. Иначе казано, Кавказ е 

част както от руската „цивилизационна” реторика и практика, така и една от най-

изследваните и представителни в историко-атропологична перспектива зони на 

многобройни социални, политически, религиозни и културни идентичности, променливо 

противопоставящи се или комплементарни на наложената имперска рамка. Разбира се, 

много от избраните/въведените термини и определения  до голяма степен са въпрос на 



авторски избор, като в конкретния случай става дума именно за млад изследовател със 

значими национални и международни научни изяви. 

 Налице са и немалко грешки и неточности по отношение на етноними, географски 

реалии, религиозен или културен профил на някои групи и др., което е неизбежно при този 

обем и спектър на текста.

 Горе казаното в никакъв случай не поколебава общото ми крайно положително 

мнение за представения дисертационен труд, и има характера на основни препоръки за 

евентуално бъдещо издание във вид на книга.

 Напълно убедено и категорично гласувам „за” присъждането на образователната и 

научна степен „доктор” в направление История и археология / Нова и най-нова обща 

история (История на Русия) на Цветелина Стефанова Харалампиева, като призовавам 

останалите членове на уважаемото Научно жури да дадат своя положителен глас. 

София,

09. 03. 2016 г.                                                             доц. д-р Алексей Кальонски 


