
С Т А Н О В И Щ Е

за дисертационния труд на Бисер Иванов Нушев
за присъждане на образователната и научна степен “ДОКТОР”,
направление “ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ”,
специалност Нова и най-нова обща история,
история на Русия

тема на дисертацията:

РУСКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗПАДАНЕТО НА 
РОМАНОВАТА ИМПЕРИЯ (1905–1917)

от доц. д-р Дарина Григорова Григорова,
Катедра по Нова и съвременна история,
Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Темата за руския национализъм в революционния период на руската 
конституционна монархия (1905–1917) е изключително актуална както със 
своята болезненост като възприятие от руската и от други национални 
историографии, така и с постоянното си присъствие като проблем в Русия, 
било то активен или в затишие. Бисер Иванов Нушев правилно е 
определил хронологическия период на дисертацията си с един на пръв 
поглед кратък период  от 12 години, но интензивността на ускореното 
историческо време в Русия именно в този период, завършил с разпадането 
на Романовата империя и трансформирането й в СССР, обяснява неговия 
прецизен избор.

Професионалната активност на Бисер Иванов Нушев е на високо ниво с 
участия по темата на дисертацията му в български и международни 
форуми, с публикации на български и английски език, показващи 
последователното му и постепенно развитие като изследовател на темата 
за руския национализъм именно чрез руските националистически 
движения  (1905–1917).
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Дисертацията постига основната си цел – да представи развитието на 
всички руски националистически организации и партии от гледна точка на 
взаимодействието им с държавата, т.е. основният извор на Бисер Иванов 
Нушев е юридическото поле и политическите документи на руските 
националисти, както и активното им присъствие в конституционния живот 
на империята. В  този смисъл академичната цел на дисертацията е 
напълно постигната с целия изворов материал по проблема.

Липсата на теоретично уплътняване с общо въвеждане в темата “руски 
национализъм” съзнателно и с основание е избегнато от Бисер Иванов 
Нушев, защото той анализира един срез от руските националисти, а 
именно техните конкретни правово-политически активности, довели до 
финала на империята, ако не като достатъчен фактор, то със сигурност 
като един от необходимите за края й. Теоретичните конструкции в този 
смисъл имат абстрактен специфичен образ, който продължава да се 
обогатява в руската емиграция и е обект на друго изследване. 

Бисер Иванов Нушев дава своя систематизация на руското 
националистическо движение, фиксирайки “умерените” и “крайните” му 
представители и организации, както и тяхното развитие и идеологически 
промени за периода на дисертацията (1905–1917). Класифицирани са 
различните ноюнси на представителите на руските националистически 
движения: “монархисти”, “реакционери”, “черносотници”, “патриоти”, 
“правителствени” и др., с което Бисер Иванов Нушев показва не само 
професионално вглеждане в разнообразните политически 
националистически платформи, но и успява да се ориентира и да ги 
анализира според  конкретния изворов материал. Специално и 
основателно внимание през целия текст се обръща на властта и нейните 
заигравания с руските националисти, което винаги в Русия е имало тежки 
последствия.

Структурата на работата е логична, включва три глави, увод и 
заключение, библиография –  извори (94 заглавия на руски език) и 
историография (101 заглавия на български, руски и английски език), и 
приложения. Трите глави са повече тематично и по-малко хронологически 
построени, първата закономерно анализира произхода на руските 
националистически движения, втората изследва връзката с държавата и 
ролята на властта, и третата използва Първата световна война най-вече 
като катализатор, а не толкова като фон или подробен фронтови анализ, 
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целта тук на Бисер Иванов Нушев е да анализира финалните 
националистически фактори до разпада на Русия, с което се справя 
професионално.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертацията на Бисер Иванов Нушев е разработена професионално, 
отговаря напълно на всички изисквания за изследователски докторантски 
труд със съответните приноси и авторски поглед по проблема, постигнати 
научни цели. Всичко това ми дава основание да препоръчам на 
уважаемото НАУЧНО ЖУРИ да гласува на Бисер Иванов Нушев 
образователната и научна степен “ДОКТОР” по история.

София, 7 март 2016 г.                       ЧЛЕН НА ЖУРИ:
T T T T T T T           доц. д-р Дарина Григорова
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