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 Докторантът Светослав Маноилов изследва една от “вечните” теми в 
историята: революция или еволюция, консервация на съществуващата 
политическа система или реформирането й. Всяко време и всеки отделен 
изследовател имат своите предпочитания. Днес преобладава схващането, че 
революциите са гибелни за обществата и затова за предпочитане е 
еволюционният път на развитие. 
 
 Убеждението на руските консерватори е, че самодържавието е 
единствената полезна форма на държавен живот. Премахне ли се 
самодържавието, Русия загива. Ако са наложителни някакви промени, те 
трябва да са само еволюционни и да са инициатива на централната власт. 
Тази теза е твърде злободневна и в днешно време.
 
 Докторантът приема със  симпатия идеите на руските консерватори от 
втората половина на ХIХ и началото на ХХ век и се е заел с изучаването им с 
явно увлечение. Светослав Маноилов показва изключителна осведоменост по 
отношение на творчеството на най-видните руски консерватори и оценката на 
техните идеи в руската и световната историография.

 Структурата на дисертацията е малко необичайна. Авторът 
съсредоточава усилията си върху изясняване идеите на корифеите на руския 
консерватизъм от втората половина на ХIХ и началото на ХХ век − 
Константин Леонтиев, Николай Данилевски, Николай Бердяев, Фьодор 
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Достоевски, Константин Победоносцев, Иван Аксаков и Лев Тихомиров. По 
такъв начин дисертантът получава възможност да изложи в детайли 
идеологията на тези изтъкнати руски мислители и да направи обширен 
преглед на литературата за общественото въздействие на тази идеология. 

 На моменти обаче изложението е прекалено подробно, засягат се 
въпреки, които не са в пряка връзка с  най-същественото от теорията на 
консерватизма в Русия, например разсъжденията за външната политика на 
империята.

 Структурата на дисертацията има и някои недостатъци. Създава се 
впечатление за сбор на очерци, някои то които имат качествата на отделна 
дисертация. Проследяването отначало докрай на възгледите на руските 
мислители създава впечатление на откъснатост от епохата и мястото на 
създаването им. И накрая, авторът не е могъл да избегне доста на брой 
повторения. 

 Възгледите на руските консерватори са посрещнати неприязнено от 
либералните и радикалните кръгове в Русия още през ХIХ век. Както посочва 
дисертантът, в съветската литература консервативните руски мислители или 
не се споменават са заклеймени като реакционери. Според Светослав 
Маноилов приблизително същата е оценката на европейските и 
американските историци. В последните десетилетия, както показва 
дисертантът, към руските консерватори се проявява засилен интерес  и пиетет 
към техните идеи.

 На какво е дължи това преоткриване на руския консерватизъм? 
Сътресенията в последно време на капиталистическата система събудиха 
стари и нови съмнения в нейната жизненост и непоклатимост. В този смисъл 
острата критика на капиталистическия порядък от страна на Данилевски, 
Леонтиев, Бердяев и другите консерватори зазвучаха като пророчества. 
Именно от тази гледна точка положителната оценка на руския консерватизъм, 
която дава дисертантът, е напълно оправдана и аргументирана. 

 В интерес на истината Светослав Маноилов е критичен към много от 
тезите на консерваторите. Той подчертава, че крайният национализъм е 
нежелание дори за най-малки промени, внушени на Александър III от 
Победоносцев, допринасят твърде много за гибелта на самодържавна Русия. 
Но консервативните идеи като: създаването на световна теократична държава, 
славянската богоизбраност, възцаряването на Божието царство на земята и 

2



др., днес звучат абсурдно и е трябвало дисертантът да им даде по-
балансирана и критична оценка.

 Дисертантът проявява определено колебание в оценката си на характера 
на руския консерватизъм, какво представлява той − политическа доктрина 
или политическа партия, философска или социална теория, просветителска 
идеология или сбор от всичко това.

 Независимо от направените бележки дисертацията на Светослав 
Маноилов е една сериозно изследване с несъмнени приноси в изясняване на 
руската консервативна политическа мисъл. Своевременното й публикуване би 
било твърде полезно не само за специалистите, но и за широката читателска 
публика.

 З А К Л Ю Ч Е Н И Е

 Препоръчвам на уважаемото жури да присъди напълно оправдано и 
справедливо на Светослав Валериев Маноилов научната и образователна 
степен “ДОКТОР”.

София, 15 декември, 2011.      ЧЛЕН НА ЖУРИ:
         (доц. д-р Димитър Ангелов Вечев)
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