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РЕЦЕНЗИЯ
От проф. д.и.н. Манчо Веков
Институт за исторически изследвания при БАН
Секция „Помощни исторически науки и информатика” за дисертационния труд на Любен Георгиев
Манолов на тема „Възрожденският национализъм
и гарантиране на сигурността на българското общество при разпадането на Османската империя
(70-те години на XVIII – 80-те години на XIX век),
защитен на 23 януари 2021 г. за придобиването
на образователна и научна степен „доктор“ в
професионално направление 9.1. „Национална сигурност“
“Дайте ми лаборатория и ще преобразя света!” Разбираемо е, че мисълта на френския изследовател на науката, философ и социолог Бруно Латур, (роден 1947 г.) е колкото абстрактна, толкова
и приложна. (За личността на автора виж. повече:
Бруно Латур, „Каква полза, ако повредиш Земята, а
спасиш душата си“, превод от френски Тони Николов, в. „Култура“, бр. 17/2679, 4 май 2012 г.)
Споделям мисълта на Бруно Латур, защото я
приемам за методологически ориентир за всеки изследовател, защо не и за всеки творец. Подчертавам
нейния приложен характер, доколкото ориентира и
насочва вниманието към голямата евристична роля
на организацията на емпиричния материал, особено за изследователите, които работят с „поглед назад”. И още - за да аргументирам първата си положителна оценка за дисертационния труд на Любен
Манолов, посветен на възрожденския национализъм, приел социално-управленската функция на
гарант на сигурността на българското общество,
при разпадането на Османската империя (70-те години на XVIII – 80-те години на XIX век).
Дисертантът е успял да изгради своята /!/ лаборатория с необходимия комплекс от извори на
историческа информация – различни по вид и произход, по време и място, както и публикациите по
темата на труда. Това според мен обуславя направения системно-структурен анализ – пръв по рода
си в нашата книжнина.
Няма да бъде пресилено, ако посоча, че направените дотук положителни оценки, в най-общ
план за дисертацията на Любен Манолов, както и
приносите, за които иде реч по-долу, се откриват
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във всяка част на труда. Изследването „Възрожденският национализъм и гарантиране на сигурността на българското общество при разпадането
на Османската империя“ (70-те години на XVIII
– 80-те години на XIX век) е в обем от 250 стандартни страници, а съдържанието е структурирано в увод, три глави, заключение и списък на използваните информационни източници и научна
литература.
В увода вниманието е насочено към последователното изясняване на тематичното поле и актуалността на темата, обект и предмет на труда, с
поставената цел и задачи на проучването, работните тези и хипотези, приложената методология при
анализа, съществуващите ограничения в обхвата на
изследването, така изградената структура на дисертацията, научноинформационната база на труда.
С много добрия си стил, с аргументираните
обобщения и самооценка, Любен Манолов ни въвежда в своята творческа лаборатория, за да осветли българския възрожденски национализъм.
Освен това и за да осветли за първи път в нашата
научна книжнина, един актуален проблем на българската национална сигурност.
Едва ли ще отрече някой, че „в епохата на
глобализация и непрекъснато променящ се съвременен свят, проблемите на нациите, националното достойнство и интереси, а оттам и бъдещето
на националните държави, придобиват ново значение и актуалност”.
Позволявам си да подсиля твърдението за актуалността на темата за национализма с лични наблюдения. В някои среди на историческата гилдия
и днес върви в остра форма дебатът – ще продължи
ли да съществува самоосъзнатото чувство у хората
в европейското семейство за принадлежност към
съответната нация, или „глобалното село” ще унищожи това чувство. Отговор дава изследването на

Любен Манолов и дано бъде „хвърлена ръкавица”
за специалисти от останалите периоди на българското минало, настояще и бъдеще. Нещо повече,
към общата си положителна оценка на труда добавям, че с изследването си Любен Манолов подсказва, че темата е широко поле за прилагане метода на
историческата прогностика.
Пак в увода дисертантът споделя (може
би от скромност), че изследваните аспекти са
само нищожна част от всички въпроси за национализма, които се отнасят до проблематиката,
свързана с трайното гарантиране сигурността на
българското общество“.
Тук си позволявам да направя позитивна
критика. Самият факт, че Любен Манолов е извел темата за национализма, като траен гарант за
сигурността на българското възрожденско общество, като самостоятелен предмет на изследване,
със специфична методология, говори, че това е
основополагаща част в широките граници на голямата тема за българския национализъм.
Всъщност дисертантът потвърждава казаното, мотивиран от своето схващане, „че в
реалното битие на съвременното ни общество,
действително съществува огромна поредица от
конкретни въпроси, свързани с настоящето и бъдещето на българската национална идентичност“.
И той търси и дава отговор на тези въпроси.
За всички отговори може да се каже, че са
евристични по своя характер, доколкото разкриват характера на българския възрожденски национализъм и доказват „… границата между просветения, самозащитен и градивен национализъм
на един народ, пребиваващ в условията на чужда
асимилаторска политическа власт, и агресивното
шовинистично гигантизиране на „националните
превъзходства”, сред нации, обитаващи свои свободни държави“ , изясняват и „дилемата: до каква
степен плановете за постигането на национална
свобода по пътя на всенародното въоръжено въстание, съдействат за достигането на крайната цел
на ранния защитен български национализъм възникването на Третата българска държава“.
За подчертаване е, че чрез системно-структурния анализ на възрожденския процес дисертантът
изяснява исторически и политологични факти, „…
които разкриват зародиша, еволюцията, различните проявления и кулминационните постижения

на онова ново, модерно политическо мислене, и
действие на българския елит, което дава основание
да се изгради представата за същността, и ролята
на просветения, самозащитен, и градивен български национализъм“, осветлява се, „… че ранният
самозащитен български национализъм трябва да
се разглежда като постепенно формираща се, нова,
самостоятелна и цялостна система, от положителни мисли, чувства, емоции и стил на политическо
поведение, които възникват по естествен път. Не
произволно, а в хода на формирането на нацията
през втората половина на ХVIII столетие. Неговото основно предназначение в политическия процес
,е действената практическа защита преди всичко
на българското духовно и етническо пространство
от чужди посегателства. Без никакви претенции, за
каквато и да било доминация над други народи и
чужди територии. Дори когато се разработват проекти за автономно самоуправление или изграждането на независима българска държавност“
Видно е, че творчската лаборатория на дисертанта служи за аргументирани решения на поставените изследователски задачи. Стават ясни научните основания, които обуславят осветляването на
ранния български национализъм като най-важното, самостоятелно, самозащитно и върхово идейно
постижение на българската политическа мисъл,
през епохата на националното Възраждане; като
фундаментален фактор – исторически необходим
за първото реално единение и бързо развитие на
възстановената национална държава.
За успешно решената задача, евристична е
ролята на приложената методология. Тъкмо тя,
плюс професионалните умения на дисертанта, са
избавили труда от така често срещаната „гола”
фактография, елементарно описание на емпиричния материал, на разкритите факти.
С приложената методология – по своята същност интердисциплинарна, не само е избегнат емпиризмът, но и политологическата парадигма на
обяснение на Българското възраждане; логично е
изведено от противоречивата природа на сложния и динамичен исторически процес – в неговата
системност и в частност като фактор за националната сигурност.
Логично идва анализът на появата на национализма и неговото превръщане в двигател за развитието на обществата през ХIХ век, в първа гла53

ва на дисертацията. Основните научни измерения
в анализа са формирането на модерните нации с
характерните особености и историческата роля на
националното политическо мислене; изяснени са
теоретико-методологически аспекти на национализма, като политическа идеология с присъщите
основни понятия и дефиниции; с евристично значение е направената съвременна класификация и
видова специфика на явлението, изяснени са изследователските методи, използвани в науката за
изучаване на проблематиката; научното внимание
на дисертанта е насочено и към националноосвободителните движения ,и агресивните националистически доктрини на Балканите, оказали влияние върху българската съдба - Гърция, Сърбия и
Османската империя.
Насочвам вниманието към класификацията
– един от основните методи за всяко изследване,
в случая на национализма. С познавателно значение са декомпозираните доминиращи видове
национализъм, с характерните им белези. Те са
обусловени от възникването на национализма, от
социално-историческите и политическите процеси в Европа през XIX и XX век, от достъпа до
властта и образованието; въздействието на фактора „култура“ и общото цивилизационно ниво
на народите; разбиранията за същността на нацията; целите и областите, в които национализмът
се проявява практически; историческото развитие на неговите носители в отделните общества и
според политическите идеологии, които доминират сред водещите партии:
I. Т.нар. десен национализъм с подвидове;
Консервативен тип национализъм; Националсоциалистически национализъм
II. Т.нар. ляв национализъм, диференциран
като социалистически (и по-точно социалдемократически) национализъм и комунистически
(марксистки) национализъм
Следва и уточнението на дисертанта, че „изведеното разграничение на ляв и десен национализъм (както и на техните разновидности), се
опира на един основен критерий – отношението
към проблема за равенството между хората” .
Позволих си по-дълга интерпретация на разработената класификация в дисертационния труд,
поради убедеността, че обективно приложената
методология, включително класификационния
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метод, са най-добрата атестация за обективността
на изследването (не само в първа, но и в следващите глави на дисертацията).
Втора глава на дисертацията е наречена
„Формиране на българското национално политическо мислене и разработване на проектите за
автономно самоуправление, и пълна политическа
свобода”. Изследователското поле е „очертано”от
научно осветлените проблеми, свързани с генезиса на социалната и идейната основа на ранния
български национализъм, обогатяване на националната политическа култура и разработването
на теорията за същността, и ролята на „нацията“
като основа за изявите на просвещенския ,и самозащитен български национализъм, изграждането
на нови обществени организации, за самоуправление по правилата на пряката демократична
процедура преди Освобождението, легалната национална политическа борба, в границите на Османската империя, и извоюване независимостта
на Българската екзархията през 1870 г., постиженията на българската национална политическа
мисъл за държавностно обособяване по пътя на
политическата автономия, и организираната националноосвободителна революция.
Тази своеобразна генеалогия, която разкрива
„родоначалието” на българския национализъм, е
съществен принос на дисертационния труд. Принос, който със своята евристичност е обективна
основа за мултиплициране на анализи върху следващи периоди от родната история.
Що се отнася до посоченото родоначалие, то
Любен Манолов дава репрезентативно обяснение.
Според него „национализмът е рожба на новото
време – епохата, в чийто граници се зараждат и
утвърждават стоково-паричните капиталистически отношения. На тяхна основа възниква и качествено новата социална сила – буржоазията”.
Както се казва в генеалогията – от качествените родови корени се раждат качествени родови
„плодове” - обогатява се националната политическа култура, изгражда се научна теория за ролята
на нацията, като основа на просвещенския и самозащитен български национализъм. Така „… в
българския политически речник навлиза трайно и
най-важното, ново етнополитическо понятие - „н
а ц и я”, чиято заслуга е на епископ Софроний Врачански.

Към «плодовете» е множенето на възрожденските дейци, останали в историята с управленската си мъдрост (макар и интуитивна), част
от които стават стротиели на Третата българска
държава. Изследвани са новите обществени организации за самоуправление, извоюването на независимостта на Българската екзархия от 1870 г.
и пр.
Глава трета е посветена на ЕВОЛЮЦИЯТА
НА САМОЗАЩИТНИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИЗЪМ В НАВЕЧЕРИЕТО И СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ (1876-1885). В
широк и разностранен исторически и политологически план, с интердисциплинарна методология
дисертантът анализира и доказва, че „развитието
на самозащитния български национализъм, от зараждането на това явление в обществения живот
през втората половина на ХVIII век, до началото
на 70-те години на ХIХ век се движи, общо взето,
предимно в рамките на своята идейно-ценностна
еволюция. Осъзната е същността на извършения
социален и политически преход, който съдейства
българската народност да прерасне в „нация“.
Съществен е изводът, че в посочения период „в еволюцията на самозащитния български
национализъм се наблюдава качествен преход:
неговите идеолози и най-ярки представители
преминават от разработването и пропагандата на
идеи, вплетени в политически проекти, към практически действия за тяхното претворяване в реалност. Така това ново идейно течение, възникнало
и развило се със собствени сили в структурата на
българската нация, извършва най-значимата еволюция, която националният ни политически процес познава”.
Изградените професионални умения, политологичната му научна нагласа и приложената интердисциплинарна методология, са осезаеми във
всяка от частите на дисертацията, включително
и в заключението.Това въздейства върху читателя и той естествено приема поднесения анализ и
обобщенията за обективни и достоверни, както и
самооценката на Любен Манолов, за постигнатите приноси.
Насочвам вниманието и към списъците с
„Документални първоизточници от епохата”,
„Научна литература на кирилица” и „Трудове на
чужди езици”, защото доказват богатата науч-

но-информационна и извороведска осведоменост
на дисертанта.
Редно е да се отбележи, че така представеният комплект от документи за защитата, напълно
отговаря на изискванията на Закона за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.
Специално към автореферата подхождам с презумпцията колко психологически сложен е феноменът интровертност, камо ли в научен аспект, за
да потвърдя, че направената самооценка на личните приноси на дисертанта е обективна и достоверна. Бих добавил още един съществен принос
- за първи път се прилага интердисциплинарна
методология, при изследване на българския национализъм – генезис и развитие, която интегрира методите на историята, политологията, социалната психология, историческата лингвистика.
Приносният характер на труда ми дава основание
да препоръчам и неговото обнародване.
Значимата научна стойност на дисертацията
на Любен Георгиев Манолов , на тема „Възрожденският национализъм и гарантиране на сигурността на българското общество при разпадането
на Османската империя“ (70-те години на XVIII
– 80-те години на XIX век) ми дава основание да
изкажа своята положителна оценка и да приканя
уважаемите членове на научното жури, да присъдим образователната и научна степен „доктор“
по професионално направление 9.1. „Национална
сигурност“.
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