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 Бисер Иванов Нушев, роден на 14 юни 1986 г., завършва Професионална 
гимназия по битова и електронна техника (2004), след което постъпва в ИФ на СУ 
„Кл. Охридски” в специалност История, завършва успешно бакалавърска степен 
(2008) и магистърска програма по стопанско управление (2008-2011), след което 
започва работа по техническата си специалност. Като докторант в катедра Нова и 
съвременна история на ИФ, профил История на Русия и Източна Европа той 
представя завършен научен труд, чиято тема е дисертабилна, изключително 
отговорна и актуална за специалисти и изследователи. 

Б. Нушев изгражда своето изследване на основата на внушителен изворов 
материал, в който се включват 21 официални документа на различни групировки 
руски националисти от времето на създаването им 1905 г. до есента на 1917 г., 50 
публицистични издания в този период, 16 мемоара на лидери на партии, органи-
зации, съюзи и клубове на руските националисти, част от които ползва в изследва-
нето си за първи път в РБ, дневници на видни руски националисти, сборници с 
кореспонденции, над 100 научни разработки на руски, английски и български език, 
отстояващи различни гледни точки по темата, и достъпен периодичен печат. 

Структурата на дисертацията е стройна, системно разкриваща организаци-
онните структури и идейни ценности на групите руски националисти, деликатните 
аспектите на руския национализъм, отношението на неговите структури към 
изпълнителната и законодателната власт в Русия след Първата руска революция до 
началото и есента на 1917 г. Главната цел на изследователя и определените от него 
конкретни задачи на научния труд са представени мотивирано и системно 
разработени. Те съдействат за постигането на обновен поглед за възникването на 
посочените структури и на техните идеологии. 

В увода на дисертацията авторът предлага подредено, придружено с точни 
оценки представяне на ползваната научна литература, публикувана в различни 
исторически периоди и систематизирана със сравнителен анализ. Нушев има кри-
тично отношение към дореволюционната историография, той познава авторите от 
съветския период с техните идеологически увлечения, остава критичен и към 
постсъветските автори. Съчетанието на хронологичния с тематичния  подход на Б. 
Нушев и ползваният литературен език позволяват на автора да направи принос към 
българската историография  именно с богатото по съдържание и премерено пред-
ставяне на руската и западната историопис. Нушев умее да обобщава кратко и 
точно, да формулира ясни изводи и да предлага своя  периодизация за дейността на 
руските националисти през 1905-1917 г.

Първа глава на дисертацията „Произход, основни политически партии и 
идеолози на руския национализъм (1905-1917)” е  разработена в четири вътрешни 



части. Съобразно хронологията на събитията авторът разкрива зараждането на 
политическите организации на руското националистическо движение на фона на 
политическата панорама в Руската империя, на последствията от Първата руска 
революция  и на първите реформи в законодателството, които съчетава с отличен 
анализ на управлението на Столипин и на работата на І и ІІ Държавна дума. 
Авторът аргументирано доказва в последователен ред оформянето на крайните и 
умерените групи националисти, които нямат особени идейни различия, а само орга-
низационни. Ползвайки пестеливо, но точно достъпни документи, изявления, 
пропагандни свитъци на националистите и на техните лидери, както и съвременни 
руски автори, Нушев прави комплексен научен анализ първо, на всички десни 
монархически съюзи в качеството им на руски националистически структури.  
Второ, той предлага обновен поглед на възникването на тези структури и по този 
начин разширява научния  принос на своето изследване. Трето, докторантът 
представя цялостно изследване на т. нар. умерени етнически руски националисти. 
Анализът на общите и особените черти и ценности на двете основни групи руски 
националисти, както и на техните организационни структури, е подробен до 
детайли, а докторантът преодолява едностранното изследване  само на десните. 
Умерените националисти са „партия  на руските националисти”, а крайните имат 
повече наименования  – „черносотници”, ”десни консерватори”, „крайно десни”, 
„реакционери”, „монархисти”, „консервативно-националистическа партия”. Всички 
те защитават съществуващия ред на самодържавието и остро се противопоставят на 
някои промени в Руската империя след 1905 г. 

Нушев представя периодизация на проявите на крайните националисти: І 
период 1905-1907 г., в който се зараждат личности, водачи, идеолози. Те развиват 
политически доктрини и публикуват своите виждания и ги разпространяват с 
удивителна активност; ІІ 1908-1915 г. в навечерието на ПСВ, в който крайните 
националисти трансформират своите организации, но маркират и началото на 
постепенен упадък; ІІІ. 1915-1917, когато световната война води до разместване на 
пластовете в руското общество и до появата на опозиционни структури. Във ІІ-ра 
част на І-ва глава авторът ползва изобилие от документи, разнообразни мнения на 
руски и западни автори и умението си да анализира сходните и противоположните 
становища, подчинени на основната теза на крайните националисти – „самодър-
жанието и императорът са залог за външното държавно могъщество на империята и 
вътрешното държавно единство на Русия”. Б. Нушев прави научен анализ на 
произведенията на лидерите на крайните националисти,  той вниква в детайлите на 
програмите им за директно общуване на владетеля с народа, за популярно самодър-
жавие, т.е. за „неограничена царска власт, православие, господство на руската 
нация”. Крайните, твърди авторът, защитават интересите на руската промиш-
леност, одобряват трансформациите в социално-икономическата сфера, но предвид 
дворянския си произход, те защитават аристокрацията, чиновничеството и едрите 
земевладелци, както и идващите от селото работници със запазено патриархарно 
самосъзнание, присъщо на монархизма. 



Програмни постановки на крайните са твърде сложна система, а приносът 
на Б. Нушев е в сполучливото обяснение на всеки елемент от тази система в детай-
лите. Крайните, твърди той, се адаптират към историческите условия и приемат 
теорията за официална народност, а техните ценности се изразяват вече в три думи 
„православие, самодържавие, народност”. Те обаче остават твърди антисемити, 
отричат желанието на евреите за равенство; поддържат шовинизма, т. е. не желаят 
равенство с други нации; издигат руския  език като официален, макар да приемат 
местните езици в окрайнините на империята и религията на многото народности. 
Това позволява на дисертантът да обобщи: десните монархисти са отявлени руски 
националисти; силно съчетават национализма с консерватизма, монархизма и 
привилегиите на аристокрацията; при крайните няма единство, наблюдава се 
лошата организираност и отсъствието на дисциплина. В периода 1905-1915 те се 
активизират в три посоки: 1. борба с революцията до 1907; 2. отрицателно 
отношение към Думата; 3. терор срещу  евреи, революционери и либерали, активно 
участие в избори  и в Думата (ІІІ и ІV), но след това започва криза и СРН се разпад, 
както и ”Руски народен съюз „Архангел Михаил””.

Генезисът на умерените националисти е другата голяма цел на автора, която 
е пряко свързана с резултатите от І руска ревлюция. Нушев анализира политичес-
ките реалности в страната и доказва, че между крайните националисти и 
привържениците на реформите съществува една немалка група представители на 
различни съсловия, които не се припокриват с нито една от съществуващите 
платформи на крайните. Тази група защищава руската национална кауза, но 
членовете й не са черносотници. В западните и югозападнте територии на 
империята те създават Общоруски национален съюз (ОНС). Но запазвайки 
монархическата си същност, неговите членове подкрепят реформирането на 
системата в умерено-либерални форми. Умрените националисти се появяват малко 
по-късно от крайните, а Б.Нушев разкрива процесите на развитие, проследява 
последователно събитията, представя мненията на редица лидери, за да потвърди 
естествената поява на умерените. Те подкрепят Думата, изграждат ОНС, отстояват 
правата на руската народност. Основни закони на ОНС: са единство и неделимост 
на Руската империя; укрепване съзнанието за руското народно единство; 
заздравяване на руската държавност на основата на руското самодържание и 
законодателното народно представителство; признаване свободата на вярата в 
основата на християнската държава с предимство на православната църква.

Принос на докторантът е детайлното изследване на деликатните различия 
между групите умерени националисти, опитите им да намерят отговор на 
понятията народ, нация, национализъм, с което те развиват политическата мисъл в 
империята. Второ, умерените са защитници на етническото руско население; 
поддържат господството на руската нация и лозунга „Русия за руснаците!”, но 
отхвърлят правото на автономия на други нации и проявите на национален 
сепаратизъм от трети нации. Трето, научен принос е обяснението за продължител-
ността на процеса на оформяне на структурите на умерените националисти. Те не 
са монолитни, идеологическата им система е симбиоза от консерватизъм, 



монархизъм, защита на православието, либерализъм, национализъм, фанатичен 
антисемитизъм, но се представят за народно-демократични структури или партии 
на либералните консерватори. Докторантът обаче има ясна представа и за 
социалния им състав, и за ръководните органи и за вътрешните противоречия и 
това също е научен принос.

Втора глава на дисертацията „Руският национализъм, държавата и 
националният въпрос в Руската империя (1905-1015)” изследва важни политически 
проблеми: отношението на руските националисти към монархията; отношението 
им към изпълнителната власт; отношението към законодателната власт, и най-
важното, смисълът на руския  национализъм, които не се изчерпва единствено с 
руската нация. Младият изследовател навлиза в детайлите на работата на новите 
институти на властта в Руската империя, а след това и в детайлите на позициите на 
крайните и на умерените националисти. Изпълнителната власт, т. е. Съветът на 
министрите, е втора по важност след монарха институция. В него участват 8 
министри и един председател, назначени от императора. То обаче изземва част от 
прерогативите на монарха и това дразни част от крайните националисти. Но и двете 
групи националисти имат добри отношения с изпълнителната власт. 

В своя анализ Нушев доказва, че между Царя и народа в плътна стена заста-
ват бюрокрацията и интелигенцията, които желаят да ръководят народа. Това 
предизвиква критиката на крайните срещу бюрокрацията за несъвършенствата на 
държавната машина. До 1911 г. т. е. до  смъртта на Столипин се спазва известна 
толерантност, националистите поддържат първите реформи, но след това настъпват  
сложни отношения. Смъртта на Столипин спира развитието на държавата и 
модернизацията. Правителството търси либерално настроени хора сред крайните, 
но те са против нови реформи. От 1911г. до юли 1915г. настъпват нови различия 
между лидерите на националистите от една страна, и между  тях и съответния 
председател на Съвета на министрите. В тази обстановка крайните и умерените 
структури достигат пълен идеологически синхрон и настояват за засилване на 
пълномощията на императора. Крайните обаче се оказват в организационна криза.

В третата част на втора глава докторантът разработва отношението на 
крайните и умерените националисти към законодателната власт. Той внимателно 
представя и анализира приетите от Думата Основни закони, които въвеждат 
парламентарен строй; анализира приетите указите вкл. аграрна реформа, Избира-
телния закон, Манифеста от 17 октомври 1905 г. и др. Б. Нушев анализира новите 
тревоги на крайните националисти, които се опасяват, че „властта на монарха е 
застрашена” и че Думата е „несъмнено зло”. Затова те настояват за хомогенен руски 
състав на парламента, който да е помощен орган на монарха. Б. Нушев анализира 
внимателно Избирателните програми на различните групировки руски 
националисти и прави нов научен принос за претенциите на крайните и на 
умерените, за проекта Земски събор, които да замести Думата, и на тази основа да 
разкрие условията, в които се отделят Независими националисти. Авторът логично 
стига до разработването на важния проблем за вижданията на руските нацио-



налисти по националния въпрос с неговите най-проблемни аспекти - руски, 
еврейски, финландски, полски и украйнски.

На тези аспекти Нушев отделя четвърта част на втора глава. Русия е 
многонационална държава, но руските националисти не анализират този аспект. Те 
отделят внимание само на петте аспекта в теорията и в практиката след 1905 г., и 
предлагат индивидуални модели за тяхното решаване. Докторънтът навлиза в 
детайлите на тези модели, в основата на които се поставя разбирането за Руската 
империя като държава от „коренни руски области и национални покрайнини”, в 
които живеят  „дружествени” и „враждебни” народности. Племенните въпроси, 
според националистите, трябва да се решават съобразно степента на готовност на 
отделната народност да служи на Русия и на руския народ. Нушев обаче извежда, 
първо, различията - най-радикалните среди настояват за унитарна държава, други 
твърдят, че  руският народ е собственик на Отечеството, а трети, допускат свобода 
на арменци, поляци и евреи, разширяване на стопанските права на регионите или 
икономческа децентрализация. Има и крайности като искането за пълна русифика-
ция на другите народи. Второ, авторът констатира, че въпреки „увлеченията”, „в 
началото на ХХ в. руските националисти въвеждат своеобразния руски въпрос в 
империята като част от големия национален въпрос”. Смисълът на т.нар. руски 
въпрос се изразява според тях в неравностойното положение на русите спрямо 
етническите групи, в нарушаването на държавните права на русите, когато все още 
продължава процесът на самоосъзнаване, и установяване на политическо, 
административно, обществено и икономическо господство на руския елемент в 
империята. Авторът привежда достатъчно доказателства за ускоряване на този 
процес и отново надгражда съществуващите изследвания именно в детайлите, с 
което прави пореден научен принос. Трето,неговите анализи на проблемните 
аспекти на руския национализъм правят също приноси именно в подробностите за 
крайния антисемитизъм, обща принадлежност на цялото дясно, националисти-
ческо-консервативно съзнание. Нушев задълбочено изследва: финландския сепара-
тизъм като обект на политика на различните структури; стремежът на поляците от 
западните покрайнини към автономия, които остават „явен, силно мотивиран 
противник на Русия”; политическият украйнски въпрос, който се поставя като 
въпрос на самостоятелна нация. Претенциите на т. нар. малоруси се анализират 
задълбочено и с разкриване на различия с историческите факти. В края на втора 
глава той прави повече от 10 синтезирани обобщения, които звучат точно, актуално 
и внимателно обработени.

Трета глава „Първата световна война и гибелта на руския национализъм” е 
разработена в две основни части. Първата прави анализ на поведението на групите 
руски националисти, които до началото на ПСВ изграждат особен вид национа-
лизъм, основан  върху  вътрешните проблеми на Руската империя. Те са подчертано 
сдържани към експанзионистичните проекти на военните. Черноморските проливи 
не ги привличат и на практика те предпочитат миролюбива отбранителна външна 
политика. Умерените националисти споделят сходни позиции. Част от руският елит 
също се изказва против участието на Русия във войната, други посочват липсата на 



подготовка на държавата за война, а трети подчертават сблъсъка между 
консервативното начало, отстоявано от Руската и Османската империя, и  
демократическото начало, защитавано от Англия и от Франция, и допълмат, че 
борбата между Германия  и Русия „е дълбоко нежелателна за двете страни”. В 
Записка на един от лидерите на националистите до Николай ІІ, февруари 1914 г, 
бивш министър на МВР твърди: ако войната завърши с неуспех може да се 
предвиди „неизбежна социална революция в най-крайните нейни прояви у нас”. 

При свършения факт на участието на Русия в ПСВ следва нова инициатива 
на националистите, които създават Прогресивен блок (без участието на крайните 
десни и крайните леви). Следват нови опити за обединение на крайни националис-
ти и на множество монархически организации, на крайните и либералите, появяват 
се „леви националисти”. Б. Нушев прави детайлен анализ на поведението и 
претенциите на всички нови групи и мотивира задълбочаването на кризата на 
всички националисти с нов научен принос. Авторът разработва кризата на фона на 
военните действия без особени подробности,  и разкрива причините за Фев-
руарската революция 1917 г. и за края на организираното руско националистическо 
движение. Бързината на събитията изненадва всички части на руският елит. Нушев 
анализира събитията от началото на с.г. чрез трудовете на националистическите 
лидери и това е похвален метод на исторически и на сравнителен анализ. Но самата 
Февруарска революция почти липсва като исторически процес и аз препоръчвам на 
колегата да попълни тестовете при подготовка на дисертацията за публикация. 

Обобщенията на събитията и на причините за краха на национализма в 
Русия са убедителни и безспорни. Това се отнася и до научния синтез на основните 
приноси и изводи от цялостното изследване на докторанта в заключението.

Б. Нушев представя обновено изследване по история на Русия от началото 
на ХХ в., което ще заеме свое място в българската историопис. Почти разбираемо, в 
страниците на дисертацията да има русизми, дори датите са изписани по руски 
маниер, но това са дреболии в сравнение с голямото постижение на младия колега.

Б. Нушев представя цялостна, изчерпателна, безпристрастна и задълбочена 
картина на миналото на руските националисти без натрупаните в десетилетията 
предразсъдъци и нереални политически оценки. Задълбоченият анализ на факти, 
събития и документи, внимателното съчетаване на историческия с хронологическия 
и сравнителен анализ са подчертан успех на докторанта, постигнал значителни 
научни приноси в своето изследване. Той постига всички поставени цели и задачи 
на дисертацията, представя 6 публикации по темата на изследването, авторефератът 
е стегнат, убедителен, с премерено определени научни приноси, които приемам.

Научното изследване на докторанта, неговите умения да работи с докумен-
ти, с историческа и научна литература, внимателно да извлича основните тези на 
руското националистическо движение в неговите разклонения, литературният език 
и умението да отстоява своите виждания, ми дават право да подкрепя  с гласа си 
присъждането на образователната и научна стопен ДОКТОР на БИСЕР ИВАНОВ 
НУШЕВ.
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