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Историята на руското националистическо движение от началото на ХХ-ти век е 

тема с подчертана актуалност в съвременния период. Логиката на развитие на 

днешната Руска федерация, обуславяща продължаващото търсене на заслуженото 

място на страната в международен план, както и нуждата от устойчива национална 

философия, налагат обръщане на поглед към предложените обществени модели от 

руските националисти от досъветско време. Доброто познаване на събитията 

предшестващи края на Романовата империя, в които значително влияние и участие 

имат руските национални структури и организации, до голяма степен може да помогне 

за разбирането на елементите на руския национализъм, които, особено към днешна 

дата, умело се вплитат в теорията и практиката на руската държавна власт. Важна част 

от днешния вътрешнополитически живот и съпътстващия го обществен дебат в Русия е 

търсенето на руска идентичност, която да съчетае ролята му на лидер в 

многонационалната руска държава и същевременното заглушаване на националната 

обособеност на руснаците, с периодично появяващите се приливи на руски 

национализъм, отчетливо разграничими в последните години. Сривът на СССР през 

1991 г. предизвика нуждата от нова национална идеология и преразглеждане на 

националните взаимоотношения в страната, което до голяма степен се оказа благодатна 

почва за образуването на поредните руски националистически организации. Развитието 

на процесите оттогава насам индикира за определени шовинистически нагласи сред 

част от етническите руснаци, върху които стъпват съвременните прояви на руския 

национализъм, подчертаващи приемствеността и връзката си именно с организациите 

до 1917 г. Ето защо във връзка с комплексното разбиране на обществено-политическата 

действителност в Руската федерация е особено важно да се разгледат проявите на 

руското националистическо движение за периода между революциите от 1905 г. и 1917 

г. 

Целта на настоящето изследване е да проследи и представи участието на 

организациите, структурите и формациите на руския национализъм в политическия 

живот на империята в хронологическата рамка 1905-1917 г. Въз основа на така 

заложената цел се структурират следните задачи: 

Първо. Да се изясни произхода на руското националистическо движение и 

влиянието на всички елементи върху този процес. В неразривна връзка с проблема е и 

въпросът за същността на руския национализъм. Особено належащо е максимално 
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точно да се представят условията, предизвикващи появата на руските национални 

обединения и влиянието им върху идеологията на движението. 

Второ.  Да се разграничат структурите на крайните руски националисти, във 

връзка с което да се определят основните формации, имащи най-съществено 

идеологическо и политическо влияние, и да се покажат индивидуалните техни 

особености, налагащи отделянето им в самостоятелна част.  

Трето. Да се представи секторът на умерените руски националисти, основните 

им идейни характеристики и специфичните реалности, спомагащи за консолидирането 

им. 

Четвърто. Да се изведат главните направления на участие на руското 

националистическо движение в политическия живот на страната. По силата на редица 

фактори, това са взаимодействията с монархическата институция, изпълнителната и 

законодателната власт. Посредством изясняване на фактологията на дейността на 

националните структури, да се анализират и определят приликите и разликите между 

двете направления на руския национализъм. 

Пето. Да се проследи отношението на руските националисти към националния 

въпрос в империята, както и да се анализират базовите им програмни положения и 

претворяването им в обществената действителност. 

Шесто. Комплексно представяне на състоянието на руското националистическо 

движение по време на Първата световна война и анализ на възможностите му за 

предотвратяване на революцията от февруари 1917 г., водеща до падането на 

монархията, както и изследването му като фактор за разпадането на Романовата 

империя. 

Методология. В работата се използват системно-структурният анализ, както и 

проблемният и хронологическият подход към изучаването на историческите обекти. 

Целта и задачите на работата определят прилагането и на сравнително-историческия, 

институционалния и бихевиористичния (поведенчески) методи, а също и метода на 

интеграция на дадени смесени хуманитарни науки (основно политология и 

социология). Методологията се допълва и от анализа на документи и публицистични 

произведения, и периодизация. 

Обект на изследването е руското националистическо движение от началото на 

ХХ-ти век. 
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Предмет на изследването са организациите, структурите и формациите на 

руските националисти1 от този период. Специално е мястото на Общоруския 

национален съюз, който в работата представлява умерените руски националисти; 

редица изследователи го причисляват към консервативното крило на либералния лагер. 

Множеството програмни и идеологически сходства с крайнодесните формации, 

определят извеждането му като представител на умерената част на руското 

националистическо движение. 

Хронологичният обхват на дисертационното изследване е ясно очертан и се 

разполага в периода между Първата руска революция от 1905 г. и двете революции от 

февруари и октомври 1917 г. С оглед на постигане на максимално пълна картина на 

ранната история на руското националистическо движение, в процеса на работа, се 

прибягва до незначително връщане до 1900 г., когато възниква първата монархическа 

формация-„Руско събрание”. Въпреки това за долна граница в работата се определя 

1905 г., когато, в резултат от революционните сътресения, обхващащи Руската 

империя, се структурират повечето от крайните националистически организации и най-

голямата от тях – Съюзът на руския народ. Ясната горна граница е 1917 г., през която, 

непосредствено след падането на руското самодържавие, се забраняват 

националистическите формации и се подлагат на законово преследване лидерите и по-

изявените им членове, както и печатните им органи. Необходимостта от прегледност и 

завършеност на историческото повествование, определя минималното преминаване на 

тази граница, за да се даде кратка информация за съдбата на водачите на руските 

националисти след гибелта на движението. Необходимо е също да се подчертае, че 

задачите на изследването обуславят използването на хронологичен и тематичен подход 

в представянето на отделните аспекти от участието на руските националистически 

формации в обществено-политическия живот на империята. 

Тематичният обхват на изследването се определя от целта и предмета на 

работата, в които фокусът е върху организираните прояви на руските националисти, с 

оглед на това, че решаващо влияние върху ситуацията в страната се наблюдава от 

структурите и формациите на националистическото движение. Специално ударение се 

                                                           
1 В настоящата работа се включват организациите от десния политически спектър, намиращи се вдясно 

от Съюз „17-ти октомври”. Също така термините „десен”, „националистически”, „монархически”, 

„консервативен” и „руско националистически”, по силата на минималните разлики в употребата им за 

периода, се използват като синоними, макар в науката да не е постигнато единно становище за такова 

групиране. 
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поставя върху теоретичните основи на руския национализъм, методите на изграждането 

им и последващите действия. Силен акцент в работата е дефинирането на 

обединяващите и разграничаващите отделните течения на националистическото 

пространство и на моделирането на поведението му. 

Териториалният обхват на работата включва цялата територия на Руската 

империя от това време, но по-голямото внимание е насочено върху дейността на 

организациите в столицата Санкт Петербург и по-важните градове. Част от 

специфичните особености на изследваните партии и съюзи се коренят в тяхното 

неравномерно географско разпределение, в което по-съществена е тежестта на 

Югозападните и Западните губернии. Основавайки се централизираната структура на 

формациите, която не допуска наличието на силно различно местно поведение, 

основателно се приема за представително участието на централните им органи в 

обществено-политическия живот на държавата. Силен аргумент за това е и фактът, че 

руското националистическо движение има най-голяма политическа тежест в 

централните органи на управлението, което налага погледът да бъде насочен именно 

там. 

Апробация на научното изследване бе направена на редица национални и с 

международно участие форуми, както и във връзка с резултат от реализирането на 

изследователски проект, и участието в друг такъв. Сред българските форуми се 

нареждат конференциите „Кюстендилски четения” (2012, 2013) и „Докторантски и 

постдокторантски четения” (2012). Части от изследването бяха представени на 

конференциите с международно участие: „135 години по-късно: България-Русия-

Евразия”(март 2012 г.) и „The First World War and its Impact on the Balkans and Eurasia”( 

септември 2013 г.). Други конкретни проблеми от работата се представиха в резултат 

от реализацията на изследователския проект „Пьотър Столипин-политически архитект 

(ролята на руския министър-председател в изграждането на ОНС)” от септември-

октомври 2013 г., както и вследствие от участието във Втора докторантска 

конференция, в рамките на проект „Интегрирана програма за подкрепа на докторанти 

по хуманитарни и социални науки в Софийски университет” (февруари 2014 г.). 

Отделни части от изследването са публикувани в научни издания като ALMANACH 

„VIA EVRASIA” (№ 3, 2014), Сборник „Докторантски и постдокторантски четения 

2012” (2014) и „Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки. 
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Традиции и новаторство: традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и 

хуманитарните науки. Докторантски сборник.“ (Т. 3, 2015).  

Темата „Руският национализъм като фактор за разпадането на Романовата 

империя (1905-1917)” е разработена въз основа на множество налични изследвания на 

руската историческа наука, както и на западната историография2. С оглед на 

особеностите на темата, изразяващи се в количествен превес на работи на руски 

изследователи, вниманието е насочено предимно към тази историография. 

Изследването се основава на солидна база от извори на руски език. 

Специално място следва да се отдели на монографията на българския 

изследовател Тина Георгиева3, която е посветена на историята на руския консерватизъм 

и национализъм от по-ранен период. Работата е особено ценна за целите на настоящето 

изследване, тъй като предоставя богат фактологически материал и просторен анализ за 

наследството, върху което се изграждат структурите на руските националисти от 

времето 1905 – 1917 г. 

Темата за руското националистическо движение предизвиква вниманието на 

руските изследователи от различни исторически епохи. Влиянието на моментната 

политическа конюнктура е в неразривна връзка с изводите, заключенията и мненията 

им, което е подчертано специфичен аспект на работите им. Въз основа на това в 

руската историография следва да се разграничат три периода, а именно 

дореволюционен, съветски и постсъветски. 

Дореволюционната историография е съставена от малко като количество 

изследвания, най-често на представители на опозиционните обществени сили. 

Характерно за нея е разглеждането на руските националистически организации 

изключително повърхностно и едностранчиво. Не се прави опит за комплексно 

анализиране на основните програмни положения, социалния състав на формациите и 

влиянието им върху развитието на политическата ситуация. В почти всички работи от 

периода се извежда зависимостта на консервативните сили от Департамента на 

                                                           
2 Предвид голямото количество от изследвания по темата, взети под внимание при работата и 

невъзможността да се представят всички, тук се посочват само най-важните, които до голяма степен 

задават тона на историческите разсъждения в отделните периоди. 
3 Георгиева Т. Консерватизъм и национализъм в Русия (втората половина на 60-те – средата на 80-те 

години на XIX в.). С., 2015. 
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полицията. Тук се нареждат имената на С.А. Голубцов, К.Н. Левин, Н.Д. Носков4. 

Изключения са работите на В.О. Левицки (В.О. Цедербаум)5 и В. Меч6, които предлагат 

значително по-независими оценки на монархическите партии, но и те се фокусират 

предимно върху връзките на националистите с властта, определяйки черносотниците 

като придатък на правителството. Относно членовете на организациите, посочените 

автори твърдят, че те са част от необразованите и нисши класи, носители на 

загиващата, според тях, монархическа идея. Прави впечатление, че руските 

националисти се квалифицират като „яростни реакционери”, създаващи бойни 

организации за защита на съществуващия ред, които прибягват до вълна от погроми, 

убийства и жестокости.  

В съветския период руското националистическо движение се изучава в много 

малка степен. Причината за това е негативната оценка, получена от лидера на 

болшевишката партия Владимир Ленин, който заклеймява консервативните съюзи като 

контрареволюционери, реакционери и врагове7. Мнението на В.И. Ленин дълбоко 

заляга в редица изследвания от периода8, а под модифицирана форма се среща в почти 

всички работи на съветските историци, посветени на темата за руските 

националистически структури. Повечето изследвания, в които се засягат 

монархическите организации, са посветени на въпросите за историята на 

работническото движение, Първата руска революция и болшевишката партия. Единици 

са специализираните работи, в които обект е консервативното политическо крило. Сред 

тях следва да се отбележи тази на В.Н. Залежски9, която сравнително обстойно 

представя историята на националистическото движение. Фокусът в нея е върху Съюза 

на руския народ, създаването на който се определя като своеобразен връх в 

контрареволюционното движение. СРН директно се определя като първата фашистка 

организация в Европа. Най-същественият принос на този автор е структурирането на 

                                                           
4 Голубцов С.А. Русские политические партии (Краткие исторические сведения.-Очерк программ). М., 

1917; Левин К.Н. Политические партии в России. М., 1907; Носков Н.Д. Охранительные и реакционные 

партии в России. СПб., 1906. 

5 Левицкий В.О. Правые партии// Общественное движение в России в начале ХХ-го века/ Под ред. 

Л.Мартова, П.Маслова, А.Потресова. СПб. 1914, 347–472. 
6 Меч В. Борьба общественных сил в русской революции. Вып. I. М., 1907. 
7 Ленин В.И. Полное собрание сочинении. Т. 12. Т. 14. Т.21. Т. 24. М., 1972-1973. 

8 Давидович А.М. Самодержавие в епоху империализма. М., 1975; Киржиц А. Рабоче-крестьянские массы 

в борьбе с погромами в 1905 г. М., 1930; Королева Н.Г. Правые партии в борьбе с революцией 1905-1907 

гг.// Исторические записки. Т. 118. М., 1990, 102–140. 
9 Залежский В.Н. Монархисты. Харьков, 1930. 
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схемата на генезиса и еволюцията на черносотното движение, към която се придържат 

всички съветски историци до началото на 90-те години. Съгласно нея, структурите на 

монархистите възникват в резултат на използването от страна на дворяните и 

духовенството на контрареволюционните настроения на градските жители, 

предизвикани от екзалтацията на революцията. Тази проекция приема и В.П. Викторов, 

който е автор на встъпителната статия към документалния сборник, посветен на СРН10. 

До началото на 70-те години няма други изследвания, посветени на руското 

националистическо движение. С публикуването на работата на В.В. Комин11, която 

макар и да повтаря наложените стереотипи, се поставя началото на нов етап от 

изследванията за руските националисти. Важен е приносът на Л.М. Спирин12, който 

пръв от съветските историци отчита разликата между руските националисти и 

фашизма. Авторът отбелязва, че десните партии имат съществено влияние върху 

събитията от Първата руска революция и до голяма степен активно помагат за 

съхраняването на самодържавието в това време. На базата на богато документално 

наследство, Л.М. Спирин детайлно разглежда тактическия арсенал на 

националистическите организации и отделя етапите на развитие на движението. За 

пръв път се дава основателно заключение за ролята на правителството в инициирането 

на разкола сред крайните руски националисти, но авторът не успява напълно да се 

отърси от идеологическите рамки на периода си, което се отразява върху изводите за 

числеността им, за участието на работници в съюзите и за причините за 

едновременното съществуване на много националистически структури. Историята на 

ОНС косвено се засяга в изследванията на А.Я. Аврех13, чиято тема е фокусирана върху 

работата на Пьотър Столипин. Те са важни за историята на руското националистическо 

движение, защото предоставят информация за връзките между него и изпълнителната 

власт, които са от изключително значение за настоящата работа. Авторът им не успява 

да се освободи от утвърдените щампи, дори и във втората си, представена тук работа, 

която по съдържанието си се числи към съветската историография, въпреки че е 

издадена малко по-късно. Основните заслуги на А.Я. Аврех са включването на нов 

                                                           
10 Викторов В.П. Вступительная статья// Союз русского народа по материалам Чрезвычайной 

следственной комисии Временного правительства/ Сост. А.Черновский. М.-Л., 1929. 
11 Комин В.В. История помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных партии. Калинин, 1970. 
12 Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партии в России (начало ХХ в.-1920 г.). М., 1977; 

Спирин Л.М. Кризис самодержавия в России 1895-1917. Л., 1984. 
13 Аврех А.Я. Распад третьеиюнской системы. М., 1985; Аврех А.Я. П.А.Столыпин и судьбы реформ в 

России. М., 1991. 
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изворов материал за руските националисти и използването му в изработката на 

многостранен поглед върху историята на третоюнската монархия. 

В изследванията от постсъветския период се наблюдава сериозно 

разнообразяване на проблемите, свързани с историята на руското националистическо 

движение. В това време се появяват и едни от първите работи, посветени на 

историографията на монархическото движение14. Редица заглавия представят отделни 

въпроси от политическата дейност на националистическите структури15. Не са малко и 

авторите, отделящи внимание на идеологията на руското националистическо движение, 

както и връзката й с руския консерватизъм16. От многообразието на изследвания от това 

време, специално място следва да се отреди на няколко изследователи. Първият е С.А. 

Степанов17, чиито работи за пръв път се наемат със задачата да представят цялостна 

картина на историята на крайните руски националисти, включваща в себе си 

идеологията им, основните направления на дейност, отношенията със заобикалящите ги 

субекти, вътрешното им развитие и гибелта им. В настоящата работа се използват 

изследванията на автора от 2005 г. и 2013 г., които се явяват развитие на монографията 

му от 1992 г., смятана от Д.В. Карпухин за „начало на съвременния етап в 

историографията на черносотничеството”18. С.А. Степанов успява да даде 

непредубедена оценка на националистическото движение, формулирана на базата на 

солидна изворова и историографска основа, като се стреми да опровергае наложилите 

се неправилни оценки, без да се проявява като апологет на движението. Този стремеж 

                                                           
14 Карпухин Д.В. „Черная сотня”: Вехи осмысления в России. М., 2009; Кирьянов Ю.И. Обзор литературы 

о правых партиях и организациях в России в 1905-1917 гг.// Правые партии. 1905-1917 гг. Документы и 

материалы. В 2 тт./ Сост. Ю.И.Кирьянов. М., 1998, 724–745. 
15 Алымова Н.И. Правомонархические партии на выборах в IV Государственную Думу// Актуальные 

вопросы истории России на пороге XXI века. СПб., 2001, 118–124; Богоявленский Д.Д. Н.Е. Марков и 

Совет министров: Союз русского народа и самодержавная власть// Консерватизм в России и мире: 

прошлое и настоящее. Сб. научных трудов. Вып. I. Воронеж, 2001, 192–204; Иванов А.А. Русские 

националисты и февральская революция// 90 лет Февральской революции. Сб. научн. ст. СПб., 2007, 66–

71; Омельянчук И.В. Правые и П.А.Столыпин// Российская история. М., 2012, № 2, 62–76; Стукалов П.Б. 

Политические и правоые учения в России во второй половине XIX-начале ХХ века: Всероссийский 

национальный союз и его идеологи. Воронеж, 2011. 
16 Лукьянов М.Н. Российский консерватизм и реформа 1907-1914. Перм, 2001; Раскин Д.И. Идеология 

русского правого радикализма в конце XIX-начале XX в.// Национальная правая прежде и теперь. 

Историко-социологические очерки. Ч.I. СПб., 1992, 5–47; Репников А.В. Консервативные концепции 

переустройства России. М., 2007; Стогов Д.И. Уставы и программы русских правых политических 

организаций периода Первой мировой войны: сравнительный анализ// Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. М., 2011, № 130, 19–31. 
17 Степанов С.А. Черная сотня. М., 2005; Степанов С.А. Черная сотня. Что они сделали для величия 

России? М., 2013. 
18 Карпухин Д.В. Цит. съч., 330–331. 
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се наблюдава и в работите на Ю.И. Кирянов19, които предоставят документално 

обоснована картина, както на отделни консервативни организации, така и на 

движението като цяло, макар и в ограничен период от съществуването му. Една от 

големите заслуги на този автор е съставянето на ценен документален сборник, в който 

място намира изобилие от наследството на крайнодесните съюзи. Изследванията на 

Р.Ш. Ганелин20, Ф.А. Гайда21, А.В. Репников22 и С.В. Лебедев23 осветяват малко 

засягани теми от миналото на руското националистическо движение, представяйки 

връзката му с значими личности като Лев Тихомиров и Пьотър Столипин. Р.Ш. 

Ганелин отстоява по-старите разбирания за несамостоятелността на монархистите, но 

въпреки това подчертава и големината на влиянието им в периода на Първата руска 

революция. Особено внимание следва да се отдели на авторите с най-голям принос в 

разработката на историята на умерените руски националисти от Общоруския 

национален съюз. Д.А. Коцюбински24 се концентрира върху идеологията на партията, 

доказвайки противоречивия й характер, който е сред основните причини за краткото 

политическо битие на организацията. Сред най-важните заключения на автора е това, 

че умерените руски националисти са единствената национал-либерална партия в 

                                                           
19 Кирьянов Ю.И. Русское собрание 1900-1917. М., 2003; Кирьянов Ю.И. Образование и деятельность 

Отечественного патриотического союза (1915-1917 гг.)// Консерватизм в России и мире: прошлое и 

настоящее. Сб. научных трудов. Вып. I. Воронеж, 2001, 174–191; Кирьянов Ю.И. Правые партии в 

России. 1911-1917 гг. М., 2001; Кирьянов Ю.И. Крайние правые и общество// Политические партии и 

общество в России 1914-1917 гг. Сб. ст. и док. М., 2000, 162–181; Правые партии. 1905-1917 гг. 

Документы и материалы. В 2-х томах/ Сост. Ю.И.Кирьянов. М., 1998. 
20 Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991; Ганелин Р.Ш. 

От черносотенства к фашизму. Правоэкстремисткие силы в марте-октябре 1917. (На материалах 

петроградской печати)// Национальная правая прежде и теперь. Историко-социологические очерки. Ч. I. 

СПб., 1992, 111–124; Ганелин Р.Ш. Черносотенные организации, политическая полиция и 

государственная власть в царской России// Национальная правая прежде и теперь. Историко-

социологические очерки. Ч. I. СПб., 1992, 73–130. 
21 Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914-весна 1917 г.). М., 2003; Гайда Ф.А. 

П.А.Столыпин: консерватор и проблемы модернизации// Вестник Московского Государственного 

Университета. Серия 8 (История). М., 2012, № 5, 79–107; Гайда Ф.А. Эволюция внутриполитического 

курса П.А.Столыпина и думское большинство в 1910-1911 годах// Российская история. М., 2012, № 2, 

76–90. 
22 Репников А.В., Милевский О.А. Две жизни Льва Тихомирова. М., 2011; Репников А.В. Консервативные 

концепции переустройства России. М., 2007; Репников А.В. Русские националисты и Первая мировая 

война// Ключевские чтения-2012. Российская государственость и освободительные войны. Т. 2. М., 2013, 

67–71. 
23 Лебедев С.В. Альтернатива справа. Национально-патриотическое движение в России: Историческая 

традиция, идеологические направления и перспективы. СПб., 1999; Лебедев С.В. Русские идеи и русское 

дело. Национально-патриотическое движение в России в прошлом и настоящем. СПб., 2007. 
24 Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале ХХ столетия. Рождение и гибель идеологии 

Всероссийского национального союза. М., 2001. 
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имперската политическа система. С.М. Санкова25 предлага изследване на целия период 

на съществуване на ОНС, в което се въвеждат допълнителни източници, обогатяващи 

изворовата база на руския национализъм. Авторката установява, че умерените 

монархисти имат съществени прилики с крайнодесните, но и базови разлики, които не 

ги отдалечават толкова много, че да ги наредят сред либералния сектор. Според нея 

умерените десни са преди всичко национал-консерватори. Работите на П.И. Шлемин26, 

посветени на главния идеолог на ОНС – Михаил Меншиков, са съществен напредък в 

изучаването на идейното наследство на руското националистическо движение. 

Стъпвайки върху богатството на публицистичното наследство на М.О. Меншиков, 

авторът им търси отговори на въпросите, свързани с основните идейни модели на 

публициста, залегнали впоследствие в основната част от идеологията на умерените 

руски националисти. В направените от него изводи могат да се открият основателни 

тези, допълнително изразяващи спецификите на умерено-дясната част на 

националистическото движение. 

Изследванията на английски език са освободени от идеологическите 

ограничения на руските автори. Историята на руското националистическо движение е 

засегната в множество работи, както директно, така и косвено. Отделни теми, свързани 

с руските националисти се разглеждат във връзка с погромите от периода 1905–1907 

г.27, в представяне на историята на еврейския въпрос в страната, на личността на 

Пьотър Столипин и на отношенията между изпълнителната и законодателната власт28. 

Редица работи се докосват до руските националисти при изследването на революциите 

                                                           
25 Санькова С.М. Русская партия в России. Образование и деятельность Всероссийского национального 

союза (1908-1917). Орел, 2006; Санькова С.М. Всероссийский национальный союз и польский вопрос в 

III Государственной Думе// Проблемы славяноведения. Вып. II. Брянск, 2000, 130–137. 
26 Шлемин П.И. Авторитаризм и либерализм в России (русская идея М.О.Меньшикова)// Политическия 

наука в России (история, современность, модели будущего). М., 1994, 81–123; Шлемин П.И. 

М.О.Меньшиков о национально-территориальном переустройстве России (1911-1912)// Политическая 

наука (Теория, Ретроспективные исследования). Сб. обзоров и статей. М., 1995, 113–156; Шлемин П.И. 

Национальные отношения и права человека в России (диалоги с М.О.Меньшиковым, 1906-1908). М., 

1993. 
27 Weinberg R. Pogroms: Anti-Jewsh Violense in Modern Russian History, ed. Jonh Klier and Shlomo 

Lambroza. Cambridge, 1992; Weinberg R. Workers, Pogroms and the 1905 Revolution in Odessa//The Russian 

Review, vol. 46, 1987, pp. 53-75; Weinberg R. Riots and Pogroms, ed. Paul Brass. New York, 1996; Herliny P. 

Odessa: A History 1794-1914. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986. 
28 Ascher A. Prime Minister P.A.Stolypin and His “Jewish” Adviser// Journal of Contemporary History.-

L.ect.,1995.-Vol 30.-№ 3.- p. 513-532; Conroy M.S. Peter Arkad’evich Stolypin. Practical Politics in the late 

Tsarist Russia. Colorado, 1976; Chmielewski E. Stolupin’s Last Crisis// California Slavic Studies-1964-Vol. 3.- 

p. 95-126; Hosking G. The Russian Constitutional Experiment. Government and Duma, 1907-1914. Cambridge, 

1973; Löwe H.D. The Tsars and the Jews: Reform, Rection and Anti-Semitism in Imperial Russia, 1772-1917. 

Chur, 1993; Tokmakoff G. Stolypin and the Second Duma// Slavonic and East European Review.-1972.-Vol. 50.- 

№ 118.- p. 49-62. 
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в Русия, на историята на Първата световна война и на другите политически партии29. 

Публикациите на Х. Роджър30, Дон Роусън31, У. Лакюр32 и Р. Еделман33 специално се 

посвещават на руското националистическо движение в двете му направления. Х. 

Роджър достига до заключението, че десните партии възникват стихийно, а не 

вследствие на поредната полицейска провокация. Авторът се заема със сравняването на 

черносотничеството и фашизма, доказвайки, че руската социална реалност не допуска 

съществуването на последното в началото на ХХ-ти век. Дон Роусън и У. Лакюр 

подчертават, че формациите на крайните руски националисти са екстремистки 

движения, имащи неразривна връзка с управляващата класа, но не достигат до етапа на 

по-късните десни радикални проявления в Европа. Р. Еделман се съсредоточава върху 

умерените монархисти, наблягайки върху социално-икономическата страна на 

историята им и отражението, което тя произвежда върху идеологията и политическата 

им практика. Като цяло англоезичната историография поставя ударение върху 

крайнодесните организации и СРН, игнорирайки до голяма степен значението на 

руския национализъм в идеологията на консервативните сили. 

Разработването на темата за руското националистическо движение от началото 

на ХХ-ти век бележи съществен напредък в последните години. Извън обхвата на 

настоящето изследване остават редица съвременни работи, предимно на публицисти, 

чиято обективност и безпристрастност е съмнителна, предвид силното политическо 

влияние върху тях, стимулиращо апологетичния им характер. Неимоверното 

увеличаване на изследванията върху историята на руските националисти съвсем не 

означава, че темата е изчерпана. Съществуват редица незасегнати или малко проучени 

части на тази обемна тема, една от които е мястото на руския национализъм в голямото 

монархическо движение от периода 1905–1917 г. 

                                                           
29 Lohr E. Nationalizing the Russian Empire: The campaign against enemy aliens during World War I. 

Cambridge, 2003; Pinchuk B.K. The Octobrists in the Third Duma, 1907-1912. Seatle, 1974; Pipes R. The 

Russian Revolution. New York, 1990. 
30 Rogger H. Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. London, 1986; Rogger H. Russian 

Ministers and the Jewish Question: 1881-1917// California Slavic Studies.-1975.-Vol. 8, p. 15-76; Rogger H. 

Was there a Russian Fascism?// Journal of Modern History. 1964. Vol. 36, № 4, pp. 398-415. 
31 Rawson Don C. Russian Rightists and the Revolution of 1905. Cambridge. 1995. 
32 Laqueur W. Black Hundred. The Rise of the Exstreme Rightin Russia. New York: Harper Collins, 1993. 
33 Edelman R. Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: The Nationalist Party, 1907-1917. New 

Brunswick, 1980; Edelman R. The Russian Nationalist Party and the Political crisis of 1909// Russiam Review. 

(Jaunuary, 1975), p. 22-45. 
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Анализът в настоящия дисертационен труд се основава на използването на 

богата изворова база34, съставена от различни видове източници. На първо място са 

публикуваните документи от изследвания период, които следва да се разделят на две 

категории, а именно произлизащи от самите организации и непряко свързаните с тях. 

За документална основа на работата служи сборникът с материали „Десните партии. 

1905–1917 г. Документи и материали. В 2 т.”, съставен от изследователя Ю.И. 

Кирянов35. В него се представя изключително голямо количество от наследството на 

десните формации, като редица от единиците за пръв път се въвеждат в научно 

обръщение. Сред най-важните заслуги на това издание е, че събира на едно място цели 

масиви от материали, правейки ги достъпни за изследователите, които нямат 

възможност за работа в архивите. Заедно с този сборник, в работата се използват и 

редица устави и програми на руските национални формации36, както и речи на 

лидерите им в Държавната дума37. Особено ценни са сборниците, произтичащи от 

работата на Извънредната следствена комисия на Временното правителство38, където се 

съдържат показанията на водачите на крайните монархисти. Силно се застъпват и 

документи, които произлизат от други места, но са от решаващо значение за логиката 

на събитията. Най-важните сред тях за сборниците със законовите актове от този 

период, както и изданията с биографиите на членовете на Втората, Третата и 

Четвъртата Държавни думи39. Наред с документите, в работата силно се акцентира на 

публицистичното наследство на руските националистически партии, в което се 

съдържа особено важна информация за идейната им система, както и мотивировката на 

                                                           
34 В дисертацията са включени голямо по количество и разнообразни по вид извори, които е невъзможно 

да бъдат обхванати изцяло. В този преглед се представят само най-значимите от тях. 
35 Правые партии. 1905-1917 гг. Документы и материалы. В 2 тт./ Сост. Ю.И.Кирьянов. М., 1998. 
36 Русская Монархическая Партия. М., 1905; Русский народный союз им. Михаила Архангела. Программа 

и устав. СПб., 1912; Устав Всероссийского Национального Союза. СПб., 1911; Устав общества под 

названием Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа. СПб., 1912; Устав общества под 

названием „Союз русского народа”. СПб., 1906. 
37 Государственная Дума. Стенографические отчеты. Четвертый созыв: Сесия первая. Ч. 2. СПб., 1912; 

Государственная Дума. Стенографические отчеты. Четвертый созыв. Сессия пятая. Пг., 1917; Речи 

членов Государственной думы Маркова и Пуришкевича по запросу о Финландии 12 и 13 мая 1908 г. 

СПб., 1908. 
38 Союз русского народа по материалам Чрезвычайной следственной комисии Временного 

правительства/ Сост. А.Черновский. М.-Л., 1929; Падение царского режима. Т. I-VII/ Ред. П.Е.Щеголев. 

Л.-М., 1924–1927. 
39 Законодательные акты переходного времени 1904-1908 гг./ Под ред. Н.И.Лазаревского. СПб., 1909; 

Йоффе М.С. Важнейшие законодательные акты (1908-1912 гг.). СПб., 1913; Члены Государственной 

Думы (потреты и биографий). Второй созыв. 1907-1912 г./ Сост. М.М.Бойович. М., 1907; Члены 

Государственной Думы (портреты и биографий). Третий созыв. 1907-1912 г./ Сост. М.М.Бойович., М., 

1913; Членны Государственной Думы (портреты и биографий). Четвертый созыв 1912-1917 г./ Сост. 

М.М.Бойович., М., 1913. 
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действията им. Повишено внимание се отделя на публикациите на основните партийни 

идеолози, най-важните сред които са Андрей Вязигин40, Владимир Грингмут41, Михаил 

Меншиков42, Василий Шулгин43, Лев Тихомиров44 и Павел Ковалевски45. В 

изследването място намират и редица мемоари, дневници и кореспонденция на 

водачите на руските националисти, както и на някои от министър-председателите от 

това време46. Отделен е масивът с документи и материали от Пьотър Аркадиевич 

Столипин или посветени на него, откъдето допълнително се получи интересна и 

разнообразна информация, имаща отношение към монархическото политическо 

пространство47. Специално внимание се отдели на други важни извори, с определящо 

значение за формулиране на заключенията. Най-съществените сред тях са работата на 

Виктор Строганов, отчетите за дейността на десните партии в Третата Дума, 

„Записката” на Пьотър Дурново, както и няколко заглавия, посветени на украинския 

въпрос в империята48. Паралелно с документите, публицистиката, дневниците и 

другите източници, в работата се използват и няколко периодични издания, където се 

представят статии с подчертано значение за темата49.  

В структурно отношение, дисертационното изследване е съставено от увод, три 

глави, заключение, библиография и приложения. В Увода се представят важни части от 

                                                           
40 Вязигин А.С. Манифест созидательного национализма/ Сост. А.Степанов. М., 2008; Вязигин А.С. 

Является ли „Русское Собрание” противником всяких преобразовании? Харьков, 1905. 
41 Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские!/ Сост. А.Д.Степанов. М., 2008. 
42 Меньшиков М.О. Как воскреснет Россия? Избранные статьи/ Сост. С.В.Харитонов. СПб., 2007; 

Меньшиков М.О. Письма к русской нации/ Сост. М.Смолин. М., 1999-2005; Меньшиков М.О. Русское 

пробуждение/ Под ред. В.С.Чижевского. М., 2007.  
43 Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920. М., 1990; Шульгин В.В. Дни. 1920: Записки/ Сост. Д.А.Жуков. М., 1989 
44 Тихомиров Л.А. К реформе обновленной России (Статьи за 1909, 1910, 1911 гг.). М. 1912; Тихомиров 

Л.А. Монархическая государственность. М., 1998; Тихомиров Л.А. О недостатках конституции 1906 года. 

М., 1907. 
45 Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание. СПб., 1912. 
46 Марков Н.Е. Войны темных сил. М., 1993; Марков Н.Е. Думские речи. Войны темных сил/ Сост. 

Д.Стогов. М., 2011; Пуришкевич В.М. Дневник члена Государственной Думы Владимира 

Митрофановича Пуришкевича. Рига, 1924; Пуришкевич В.М. Накануне. Политические партии в России 

перед 3-й Думой. Харьков, 1907; Витте С.Ю. Воспоминания. Т. I-III. Л., 1924; Коковцов В.Н. Из моего 

прошлого. Воспоминания 1911-1919/ Сост. С.С.Волк. М., 1991. 
47 Столыпин П.А. Программа реформ. Документы и материалы. В 2-х томах/ Общая редакция 

П.А.Пожигайло. М., 2011; Петр Аркадьевич Столыпин. Полное собрание речей в Государственной думе 

и Государственном совете 1906-1911. Нам нужна Великая Россия/ Ред. Ю.Г.Фельштинский. М., 1991; 

П.А.Столыпин. Переписка/ Под общ. ред. П.А.Пожигайло. М., 2004. 
48 Строганов В. Русский национализм (1912). М., 1997; Националисты в Третьей Государственной Думе. 

СПб., 1912; Юрский Г. [Замысловский Г.Г.] Правые в Третьей Государственной Думе. Харьков, 1912; 

Дурново П.Н. Записка. Февраль 1914// Красная новь. М., 1922, № 6 (10), с. 182-199 Щеголев С.Н. 

Украинское движение как современный этап южно-русского сепаратизма. Киев, 1912; Стороженко А. 

Происхождение и сущность украинофильства. Киев, 1912. 
49 Вестник Европы. СПб., 1909; Вечерная газета. СПб, 1915; Киевлянин. Киев, 1906; Новое время. СПб., 

1911; Русское знамя. СПб., 1907. 
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дисертацията, каквито са актуалността на темата, нейната цел и задачи, и най-важните 

използвани изворови и историографски материали. Поради невъзможността да се 

представят абсолютно всички обработени заглавия, историографският преглед се 

ограничава с онези от тях, които задават тона на досегашните исторически изследвания 

и които съдържат най-актуалните и безпристрастни изводи по отношение на 

разглеждания обект. Особено важна част от увода е представянето на изворовата база, 

върху която се опира работата, където се търси разнообразие на първичните източници, 

с акцент върху документалното и публицистичното наследство на руските 

националистически структури. 

Глава първа е посветена на произхода, основните политически партии и 

идеолози на руския национализъм за времето 1905 – 1917 г. Политическите 

организации на руското националистическо движение възникват, развиват се и 

прекратяват съществуването си в ясно очертан времеви период, чиято начална граница 

е годината, в която започва Първата руска революция (1905 г.), а крайната – 1917 г., 

непосредствено след Февруарската революция. Настоящата част от работата представя 

комплекс от изключително важни моменти от цялостната история на организирания 

руски национализъм, който включва в себе си следните отделни елементи: 

1. Произход на организираното руско националистическо движение – в тази част 

се изясняват редица важни аспекти от темата, каквито са: 1) Особеностите на 

историческия момент, обуславящи необходимостта от изграждане на организации, 

проповядващи защитата на руската народност като основна идеологическа постановка 

и политическа цел; 2) Генезис и съдържание на движението от гледна точка на 

идеология, структура и вътрешна диференцираност; 3) Същностна идентификация на 

руските националисти – като какви се възприемат те самите и какво виждат 

противниците им и хората, които не са част от тях; 4) Персонална идентификация. В 

тази част накратко се представят основните партии и съюзи, изграждащи 

направленията на движението и водещите им  идеолози, чиято работа оказва най-

съществено влияние във формирането на програмата на отделните структури. 

2. Крайни руски националисти – точката е посветена на историята на крайния 

спектър на дореволюционния руски национализъм. В нея подробно се разглежда 

възникването, развитието и политическата практика на съставляващите тази група 

елементи, както и отражението върху обстановката в империята, което дейността им 
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произвежда. Важен момент от тази част е представянето на конкретните индивидуални 

особености на крайните националисти, позволяващи им да заемат отделно, 

самостоятелно пространство в движението. 

3. Умерени руски националисти – хронологически умерената част на руското 

националистическо движение се обособява организационно по-късно, което се изразява 

в промяна и доразработка в умерен тон на част от съществуващите позиции на 

националистите, както и в представянето на набор от изцяло нови и различни 

програмни положения. По тази причина е налице втора по-малка група от руски 

националистически партии и съюзи, заемаща обособена част от пространството, и 

проявяваща определени специфики в развитието си, които обуславят отделното им 

разглеждане в самостоятелна точка. Този дял от работата е първият и най-важен 

елемент от пъзела на историята на политическите организации на руското 

националистическо движение, представящ отделните негови участници и поставящ 

основата, върху която след това да се покажат различните детайли на идеологията му. 

Руското националистическо движение от началото на ХХ-ти век, като историческо 

явление, е феномен в историята на Руската империя. Преди 1905 г. няма политически 

организации, чиято основна цел да бъде отстояването на интересите и защитата на 

етническото руско население в държавата. Вътрешнополитическата обстановка, 

процесите в която се обуславят и от силен външнополитически фактор, какъвто е 

Руско-японската война (1904-1905 г.), в най-голяма степен способства за възникването 

и оформянето на политическото лице на руския национализъм от този период. Най-

значимото събитие във вътрешен план, което провокира преобразяването на имперския 

обществено-политически и държавен облик от това време, и, което неимоверно бързо 

ускорява процеса на формиране на руските националистически организации, е Първата 

руска революция (1905-1907 г.). 

„Кървавата неделя” от 9-ти януари 1905 г. поставя началото на двегодишен 

период, след който руското общество вече не е същото. Масовите вълнения, 

политическите убийства, стачките, издигащи чисто икономически и социални искания, 

но използвани от революционните организации и с политическа цел, принуждават 

властта да предприеме стъпки в посока на удовлетворяване на част от исканията за 

промени, в резултат на което управленската система на империята се изменя. С 

Манифеста от 17-ти октомври 1905 г., който е най-големият успех на революцията, се 
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обявява предоставянето и гарантирането на гражданските права на населението, 

каквито са свобода на словото и печата, на събранията и организациите. Учредяването 

на института на законодателното народно представителство (Държавната дума) и 

промяната на функциите на Държавния съвет поставят началото на т.нар. „думски” 

период в живота на страната. Разбиването на монопола на властта в политическата 

област се изразява в официалното регистриране на реформаторските либерални партии 

и тези на крайните революционери, и началото на организирания политически живот. 

Появява се обективната нужда от формации, които да заемат свободната до този 

момент консервативна и проправителствена ниша на общественото пространство. 

Съюзите на крайните руски националисти, за много кратко време, запълват появилата 

се празнина. 

Политическите структури на крайните руски националисти се изграждат 

последни от трите големи партийни течения. Оформянето им във времето на 

революционните сътресения и свързаните с него драстични (отстъпките на 

управляващите, за които вече стана дума, са прецедент в историята на Руската 

империя) промени, се отразяват дълбоко в идеологията, която тези субекти разработват.  

Тя представлява смес от консервативното наследство на XIX в., някои славянофилски 

идеи, подчертан антисемитизъм и руски национализъм. Крайнодесните категорично не 

приемат исканията на опонентите си от либералните партии за конституционна 

монархия, още по-малко тези на революционерите за република. Според тях 

самодържавната монархия е системата, която исторически се установява в Русия и 

отразява изцяло особеностите и нуждите на руското население. Те са крайни, защото не 

приемат института на Държавната дума в законодателната му роля, разглеждано от тях 

като грубо посегателство върху прерогативите на монарха. Издигайки за свой основен 

принцип триадата „православие, самодържавие и народност”, те се свързват дълбоко с 

консерваторите от предходното столетие, адаптирайки голяма част от учението им в 

променените обществени реалности. В периода 1905-1907 г. изцяло новото, което 

внасят в идеологията си, е политическият облик на руския етнически национализъм. 

Единството и неразделността на империята, олицетворявано от абсолютния, 

самодържавен владетел, с водеща, господстваща роля на етническото руско население, 

е ръководна идея, проповядвана и отстоявана през целия период на съществуване на 

крайнодесните формации. Националистите политически трансформират лозунга от XIX 
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в. „Русия за руснаците”, предлагайки свой модел на разрешаване на националния и 

еврейския въпрос. Безспорно крайните монархисти са крайни националисти, но 

особеното при тях е, че крайността им е по-скоро по отношение на въпроса за 

държавното устройство, отколкото за национализма. Това е причината партиите и 

формациите им да бъдат квалифицирани от съвременниците и изследователите преди 

всичко като „крайнодесни”, „черносотници”, „патриоти”, „реакционери”, „крайни 

монархисти”, „правителствени”, отколкото като руски националисти, което не променя 

факта, че бидейки така описани, са и твърди привърженици на руския национализъм. 

Формирането на цялото руско националистическо движение, и в крайната, и в 

умерената му половини, се обуславя от взаимодействието на два паралелно протичащи 

процеса. Поведението на управляващите кръгове и императора е първият, а текущите 

промени в обществената обстановка и влиянието им върху разместването на 

обществените групи, са вторият процес. Съюзът на руския народ, който е най-голямата 

крайнодясна политическа сила, се изгражда със съдействието и под прякото 

покровителство на изпълнителната власт. Обединяваща в основата си представители на 

заможните части на обществото, за които революцията е заплаха и символ на 

разрушение,  тази организация успява да се превърне в масова, с широка обществена 

подкрепа на всички съсловия. В периода до 1907 г., наред с обичайните 

административни и репресивни мерки за потушаване на вълненията, голяма помощ на 

правителството оказват пропагандата и дейността на десните. Поощряването на 

митингите, манифестациите и разрастването им цели въвличането на голямата група от 

политически индиферентно население, за което се смята, че е верноподанически 

настроено и също като аристократите, десните интелектуалци и големите 

земевладелци, не желае сриването на обществената система. Прецедентът, който е 

налице, е, че за пръв път в имперската история властта прибягва до организирането на 

масова обществена подкрепа в борбата с противниците си. Това обяснява и началото на 

кризата в крайнодесните след преодоляването на последствията на Първата руска 

революция, свързано с отпадането на острата нужда от тях. Актът от 3-ти юни 1907 г., 

модифициращ „думската монархия”, извежда на преден план политическата борба в 

рамките на народното представителство, което поставя въпроса за изграждането на 

политическа партия, руска националистическа и монархическа, но приемаща и 

подкрепяща променената държавна система. Отново със съдействието на 
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правителството се появява такава сила, а именно Общоруският национален съюз-

партията на руските националисти. 

Обединяването в периода 1907-1910 г. в единния Общоруски национален съюз 

на умерените руски националисти представлява вторият етап в изграждането на 

руското националистическо движение. В тази организация представителство намира 

друга част от елита на имперското общество, също противник на революцията и 

дълбоките му реформи. Под опеката на министър-председателя Пьотър Столипин и 

възползвайки се от успокояването на ситуацията, новата структура постепенно 

изтласква крайните националисти от ролята им на защитници на системата и се 

конституира като водещ фактор в политическия живот. Умереността й се дължи на 

факта, че разглежда утвърждаването на Държавната дума като единствения начин да се 

запази съществуването на системата. По отношение на руския национализъм, особено в 

частта му за еврейското население, умерените националисти са по-крайни от крайните. 

В идеологията си те унаследяват част от принципите на черносотниците, допълнително 

разработват теоретично принципите на руския национализъм, проявявайки в същото 

време известна доза реформаторство. Като политическа сила, умерените руски 

националисти застъпват идеята за реформа на руското общество, най-вече в аграрния 

сектор и националния въпрос, но направена по еволюционен път, със запазване на 

променената му форма на управление. Въз основа на този принцип Общоруският 

национален съюз е определян като консервативно-либерална и дори либерално-

национална партия. 

В началото на второто десетилетие на ХХ-ти век руското националистическо 

движение окончателно се позиционира в политическия модел на Руската империя. 

Отразяващо икономическите и социални промени на обществото, и изградено във 

връзка с големия конфликт в него, то представлява група от формации и организации, 

разделена на крайна и умерена половини, със специфична идеологическа система, в 

чиито център се поставя етническия руски национализъм, обвързан със съхраняването 

на абсолютната руска, имперска, държавна структура. В това е смисълът на думите на 

Лев Тихомиров, който търсейки отговор на въпроса какво е национализмът, казва че „в 

действителност това понятие и принцип във висша степен са ясни и се свеждат до това, 

че ние сме самите себе си”50. 

                                                           
50 Тихомиров Л.А. Что такое национализъм?/ К реформе обновленной России…, с. 48. 
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Глава втора разглежда отношенията между руските националисти и държавата, 

както и възгледите им по особено актуалния за времето национален въпрос. Историята 

на руското националистическо движение е важен сегмент на цялостното повествование 

за Руската империя в периода 1905-1917 г. До Февруарската революция от 1917 г. 

формациите и структурите му имат съществен принос в развитието на политическите 

процеси в обществото, което налага обстойното и детайлно представяне на онези части 

от идеологията и практика им, характеризиращи в най-голяма степен облика на руските 

националисти и оказващи най-отчетливо влияние върху живота в страната. 

Внимателният анализ показва, че действията на управляващите в руската държава от 

периода са от особено решаващо значение във вътрешнополитически план, което 

провокира в разказа за руското националистическо движение да се акцентира върху 

държавата в трите нейни властови полета, а именно монархията, изпълнителната и 

законодателната власт. В тази част от работата се използва тематичният подход, 

благодарение на който подробно да се покажат характерните за руските националисти 

от двете им крила идеологически модели, и реалното им практическо приложение по 

отношение на четири критерия, взаимодействието с които съставлява в най-голяма 

степен вътрешнополитическата история на Русия от това време. 

Първата част е посветена на руските националисти и монархията. Изхождайки 

от факта, че империята се ръководи от абсолютен владетел и отчитайки актуалността 

на въпроса за запазване на този модел, е важно да се разбере какво е отношението на 

руските националисти към този институт, има ли единство в идеологията им по 

въпроса и ако има разлики какви са те. Също така по-подробно следва да се представи 

съотношението между монархизма и национализма при крайните, и при умерените 

националисти, последвано от сравнение между тях, както в теоретичен, така и в 

практически аспект. Ориентацията в отношенията и връзките между руските 

националисти и  монархическата институция, е от изключителна важност за 

постигането на максимално точен разказ за историята на движението. 

Изпълнителната власт е другата голяма структура в управлението, която изпълва 

понятието „държава”. Руските националисти тясно взаимодействат с нея и по-голямата 

част от действията им се определят от тези контакти. Интересно е да се видят 

пропорциите на самостоятелност и зависимост спрямо бюрократичния апарат, както и 

да се разбере до каква степен е дълбока намесата във вътрешнопартийните дела от 
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страна на представители на управляващите кръгове. Не на последно място е 

изясняването на позицията, заемана от изпълнителната власт в идеологическата 

система на руските националисти, както и мерките, които се предприемат за 

прокарването на тази част от програмата на практика. 

Руските националисти и законодателната власт, и националистите и 

националният въпрос, са последните два момента, засегнати в тази част от работата. 

Учредяването на институцията на законодателното народно представителство определя 

облика на реформата на държавната система на империята от това време, като заедно с 

това се проявява и в качеството си на най-важен разделителен белег в руското 

националистическо движение. Приемането или не на Държавната дума трайно се 

настанява, и в системата от възгледи, и в дейността на руските националисти, което до 

края на съществуването им като организирана политическа сила отчетливо ги 

разграничава. Националният въпрос от своя страна, е проблем за страната с дълга 

история и актуалността на разрешаването му значително се повишава във връзка с 

революцията. Възприемането на руска националистическа основа от страна на 

изследваните организации, диктува изработването на модели по темата, подчинени на 

принципа на господство на руската народност. Между двете половини на движението 

съществуват специфични разлики по отношение на националната политика, което 

налага, както и по отношение на предишните проблеми, сериозно сравнение между тях. 

Конструирането на организираните руски националисти преминава през отношенията 

между тях и държавата чрез позициите им по националния въпрос, защото именно те 

изпълват със съдържание битието на движението в разглеждания период.  

В историята на политическите организации на руския национализъм от началото 

на ХХ-ти век, специално място има държавата. Посегателството върху нея, извършвано 

според десните по време на Първата руска революция, се явява един от най-

съществените стимули за организационното изграждане на руските националистически 

формации и включването им в партийно-политическата борба, старателно отбягвано до 

тогава от консервативните кръгове на обществото. Руските националисти ясно 

формулират отношението си към отделните звена на институционалната структура, 

подчертавайки непрекъснато лидерското място на монархията и императора. 

Подкрепяйки заключението на мнозина изследователи на движението, че то произлиза 

от властовите кръгове, е трудно да се смята категорично, че десните радикали и 
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умерените монархисти са хората, винаги подкрепящи властта. Държавата, отчетливо 

разделяна от членовете на националистическите партии на съставните си елементи, е 

най-видимият център на противоречия между двете направления на руския 

национализъм. На тяхната основа те изграждат специфични идеологически модели, 

отчитащи проблемите в страната и търсещи механизми на разрешаването им, при 

запазването на съществуващата обществено-политическа система. 

Монархията в представите на руските националисти трябва да бъде основата. 

Обединявайки се по отношение на верността си към престола, крайните и умерените се 

разделят по въпроса за естеството на властта му. Радикализма на черносотниците е 

насочен не само към запазване на състоянието на императорските правомощия от преди 

реформите, но и към тяхното увеличаване. Общоруският национален съюз, 

признавайки върховенството на владетеля, приема Държавната дума да му бъде 

законодателната дясна ръка, акцентирайки върху липсата на учредителния й характер и 

отсъствието на конституционализъм в юридическата й основа. И двата сектора на 

руското националистическо пространство са единни в мнението си, че монархическият 

институт кардинално е променен от император Петър I в нездрава посока. 

Обвързването на изборното народно представителство с върховната власт на Царя, е 

типичен сюжет за националистите. Отнасящ се до същността на усъвършенстваната 

властова система, той формира най-важните разминавания между двете групи руски 

национал-консерватори, определяйки голяма част от политическата им практика. 

Крайнодесните за целия период на съществуването си отричат определените със закона 

функции на парламента и дълбоко вярват, че това е посегателство върху монарха, чиято 

поява е предизвикана от обстоятелствата и е въпрос на време да се премахне. 

Симпатизирайки на съсловния строй, десните радикали са привърженици и на 

гражданските свободи, но с повишена предпазливост подхождат към предоставянето на 

политическите права. За тях Думата следва да бъде единствено и само своеобразен глас 

на народа, при това не на всички негови членове. Обратно е становището на умерените 

десни, които признавайки върховенството на императора, държат твърдо на народното 

събрание във вида, в които е. Крайната част на руските националисти се фокусира 

върху конфликта между монархията и събранието, а умерената ги обединява. На базата 

на това са и двата основни метода за изход от кризата в страната, предлагани от 

десните. Черносотниците настояват за драстични и твърди мерки в управлението, а 
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националните либерали-за следване на еволюционния модел на Пьотър Столипин. И 

двата проекта, недвусмислено и категорично, предвиждат съхраняване на 

монархическия фундамент в специфичния му руски вариант. 

Изпълнителната власт заема особено място в руската националистическа 

идеология. По отношение на нея ясно се забелязва наличието на вътрешен конфликт. 

От една страна, е осъзнаването, че бюрократите съставляват основната част от 

държавната власт, олицетворявайки по този начин самото понятие. Това, изхождайки 

от позицията за непосегателство върху всичко, което е държавно, ограничава 

критическата част в полето на действие на руските националисти. Проблем може да 

възникне и в процеса на общуване с администрацията, предвиждането на който също е 

силно сдържащ фактор. От друга страна, е острата нужда от промяна на работата на 

чиновниците, накърняваща, според десните, авторитета на владетеля и на самата власт. 

И двете части на руските националисти залагат въпросната потребност в идейната си 

система, превръщайки се по този начин във вътрешна опозиция. Умерените, за разлика 

от крайните, признавайки активната роля на правителството в създаването си, доста по-

малко оспорват неговите политики, особено в периода на Пьотър Столипин. Ако 

черносотниците залагат повече на персоналното благоразположение на Николай II, 

спечелено им по време на вълненията от периода 1905-1907 г., то ОНС се 

съсредоточава върху подкрепата за кабинета в парламента. Това поведение на вторите, 

позволява по-скоро те да бъдат определяни за проправителствена партия. До Първата 

световна война и особено по време на нея, групите на руското националистическо 

движение изминават различни пътища по въпроса за бюрокрацията. Крайните, 

проявявайки се в началото повече като опозиция, в навечерието на Февруарската 

революция плътно застават зад правителството, докато немалка част от умерените 

официално се нарежда сред противниците на царската администрация. 

Базовите разлики сред руските националисти по въпросите за монархията, 

изпълнителната и законодателните власти, напълно отсъстват в националния проблем. 

Господството на руската етническа група, във всеки негов аспект, е принципът, на 

който се подчинява дейността на десните. Премахването на националните особености, 

по пътя на насилствените методи, е подкрепяната от тях линия на поведение. 

Повсеместната и всеобхватна русификация е моделът, който руските националисти от 

това време изискват да бъде практикуват по този въпрос. Целта е пълната асимилация 
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на неруските народи, водеща, според представителите на движението, до 

елиминирането на националните фактори, спъващи развитието на Руската империя. 

Особено горещо поддържана е жестокостта спрямо еврейската народност, за която не 

се предвижда да ползва никакви, дори общочовешки, права. Последователно следвайки 

този модел, руското националистическо движение се изявява като един от основните 

стимули за задълбочаването на междуетническите различия в страната и 

произтичащата от това системна криза в националните отношения, която ескалира по 

време на световния въоръжен конфликт. 

Началото на „Голямата война” застига руското националистическо движение в 

качеството му на един от важните участници в обществено-политическия живот в 

Русия. Организационно изградени и идеологически оформени, съставляващите го 

структури успяват да се превърнат в сериозна политическа сила, която започва да дава 

признаци за навлизане в период на стремителен упадък. Със започването на военните 

действия, руският национализъм, структурно разединен в крайната си част и неособено 

голям в умерената, изпада в дълбока криза, от която не успява да излезе. 

На историята на руските националистически обединения по времето на Първата 

световна война е посветена Глава трета, явяваща се и последна в дисертационното 

изследване. Нейното заглавие – „Първата световна война и гибелта на руския 

национализъм”, е конструирано въз основа на факта, че в този период окончателно и 

безвъзвратно се разпадат политическите формации на руския националистически 

спектър, изпълващи с конкретно съдържание това понятие. На практика изчезва 

руският национализъм във вида, в който е познат до тогава. Годините на войната са 

носител на кардинални промени във вътрешнополитическия живот на Руската империя, 

неминуемо отразяващи се и на проявите на руското националистическо движение. В 

това време отчетливо се засилва влиянието на външнополитическия фактор, 

стимулиращ руските националисти да формулират категорично възгледите си по 

отношение на имперската политика на страната, както и окончателно да дефинират 

мястото си в обществото и политическата система. Февруарската революция от 1917 г. 

е събитието, след което руските националисти завършват битието си на организирано 

политическо и социално движение, което обуславя наличието на две части в 

настоящето изложение. 
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Първата част, посветена на руските националисти по време на войната, 

представя последните им години на изява. Към 1914 г. са налице множество руски 

националистически структури, ясно разделени на краен и умерен сектор, първият от 

които е вътрешно фрагментиран на няколко сравнително по-големи, съперничещи 

помежду си организации. Националните либерали от Общоруския национален съюз в 

началото на периода са единни, но заложените идеологически противоречия бързо 

ескалират, довеждайки до разцеплението им, което е основното събитие при тях от 

тогава. Общовалидна за всички руски националисти е тенденцията към усилването на 

кризата в редовете им, свързана с постепенното намаляване на влиянието им и обхвата 

на политическите им единици. В преддверието на Февруарската революция, руският 

национализъм представлява сбор от слаби, със затихващи функции формации, които не 

успяват активно да се противопоставят на новите обществени сътресения. Включването 

на част от националистите в редовете на опозицията, не успява да промени хода на 

последвалите събития, след които монархията в империята е заличена, а заедно с нея и 

най-големите й поддръжници. 

Втората част изследва края на организираното руско националистическо 

движение и съдбата на неговите най-забележителни лидери. Хронологически тя 

проследява случващото се основно между революциите от февруари и октомври 1917 

г., след които руският национализъм, като организирана проява, утвърдена стабилно в 

имперската политическа система, представляваща силно консервативната и 

консервативно-либералната й части, окончателно и безвъзвратно слиза от 

историческата сцена. В последвалият тези събития период, не само, че не се допуска 

появата на нови руски националистически организации, но историята на старите силно 

се идеологизира и под особено наблюдение попада нейното изучаване, което е 

причината темата да бъде забранена и забравена много дълго време. 

Годините на Първата световна война са последните мигове от историята на 

организираното руско националистическо движение и на Руската империя като такава. 

Изменяйки политическата си система след Първата руска революция от 1905 г., към 

момента на включването си в конфликта, държавата е в относително стабилно 

обществено, политическо и социално състояние. Организациите на руските 

националисти, макар и намирайки се в дълбока криза, имат своето важно място в 

партийната система на страната. Предизвикателствата на качествено новия тип военно 
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противопоставяне водят до драстични промени във вътрешната ситуация в Русия. 

Неподготвеността на армията и икономиката й за предстоящите събития, са сред 

причините за сериозното подкопаване на авторитета не само на правителството, но и на 

самия владетел. Това е силен стимул на ръководителите на опозиционните формации 

да предприемат действия към реализацията на старата си мечта, а именно 

конституционна монархия. Руските националисти, особено крайните, са силно 

чувствителни към признаците на упадък на защитаваната от тях държавна машина и 

също като нея постепенно губят почва под краката си. По отношение на крайнодесните 

в този период се проявява ефектът на скачените съдове, тъй като те в много по-голяма 

степен са зависими от състоянието на институциите. Идейно близките им умерени 

националисти, по същата причина, завършват процеса на разделянето си, разрушавайки 

по този начин възможността да се проявят като подкрепа на монархията в случай на 

такава нужда. До началото на 1917 г. руското националистическо движение запазва, с 

малки изключения, изградените до тогава форми, дори привидното си влияние. В 

сектора на черносотниците тече процес на обединяване и преодоляване на старите 

разпри, който, макар и формално, завършва успешно. Непосредствено преди 

Февруарската революция, крайните монархисти преживяват нов, много по-силен удар 

върху сплотеността си, нанесен от Владимир Пуришкевич. От него те не успяват да се 

съвземат. 

Войната поражда сериозни житейски трудности пред обикновените хора, върху 

чиято почва бързо израстват плодовете на недоволството. На прицел се поставя руският 

император, неговото семейство и групата на хората, в чиито ръце е властта. Слабостта 

на управляващите да организират обществото за трудното военно изпитание, водеща до 

отказ от решаването на особено тежките проблеми, какъвто е този с продоволствието, е 

от решаващо значение за скоростта на избухването на втората руска революция от 

февруари 1917 г. Страната изпада в ситуация, в която органите на властта на практика 

не желаят да я упражняват. Руските националисти, както и мнозина от елита в 

столицата, не са подготвени за лавината от гняв, изсипваща се по улиците на Петроград 

и страната след 27-ми февруари. Основавайки се на идеологемата си, че личността на 

монарха е свята, непогрешима и неговата власт е абсолютна, съюзниците, с изключение 

на лидера на РНС „Архангел Михаил”, до последно не се решават да поискат от 

владетеля да поеме отговорност за случващото се. По същото време прогресивните 
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националисти, начело с Василий Шулгин, директно участват в свалянето на 

самодържавната императорска власт, виждайки в това дълбоко монархическо 

поведение. Сривът на държавността, който предизвикват масовите вълнения от 

февруари–март, е абсолютно тотален, изразявайки се в разклащането на установената 

форма на управление. Това, което през 1905 г. не успяха да постигнат революционните 

организации, до голяма степен благодарение на крайните консерватори, на 2-ри март 

1917 г. се случва. Руското самодържавие отива в историята. Заедно с него заминават и 

формациите на руските националисти. С.А. Степанов казва, че „след падането на 

самодържавието, монархическите съюзи се разсейват като дим, а в годините на 

Гражданската война с нищо не се показват”51. Загива институцията, която в 

идеологията и политическата практика на руското националистическо движение заема 

най-високото място. Голямото противоречие на тези съдбоносни дни се състои в това, 

че никой от лидерите и обикновените членове на националистите, колкото и малко да 

са останали те, не прави нищо за да се избегне тази развръзка. Ако през 1905–1907 г. 

руските консерватори, с действията си заслужено получават определението 

реакционери, то само 12 години по-късно те не оправдават подобна характеристика. 

Драстичната разлика в облика на двете революции, коренно противоположните 

социални условия, както и необикновено дълбоката слабост на монархистите, са едни 

от причините руските националисти да не са в състояние да докажат с дела 

постоянните си верноподанически уверения. Точно обратното–голяма част от най-

яростните носители на монархическата идея, като например Михаил Меншиков и Лев 

Тихомиров, преминават бързо в другата крайност, убивайки по този начин и малкото 

останали частици от националистическото движение. 

Февруарската революция от 1917 г. е последната страница от историята на 

организирания руски национализъм от това време. Следвайки логиката на вътрешните 

и външните процеси, движението не успява да я превърне в забележително „четиво”, 

оставяйки я почни напълно ненаписана. 

Заключението на дисертационното изследване обобщава написаното в 

отделните му части и представя отговор на въпроса „Фактор ли е руският 

национализъм за разпадането на Романовата империя?”. Въз основа на направения 

анализ се достига до извода, че не може да има еднозначно и категорично становище по 

                                                           
51 Степанов С.А. Черная сотня. Что они сделали…, с. 667. 
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отношение на този въпрос. Съществуват основателни съображения, които отхвърлят 

възможността руските националистически формации да бъдат фактор за разделянето на 

Руската империя, най-важното от които е, че към момента на този процес въпросните 

структури не съществуват. Въпреки това, руските националисти от времето 1905 – 1917 

г. са по-скоро фактор, макар и предимно индиректен, за кардиналната трансформация 

на руската държава. Най-явното доказателство в подкрепа на това мнение е участието 

на част от умерените националисти в абдикацията на император Николай II, с което на 

практика се поставя началото на разпадането на Романовата империя. Структурите, 

чието мото е „Русия–единна и неделима”, директно и косвено са причината за 

унищожаването на единството и цялостността на любимата им Русия. 

В Библиографията на дисертацията се систематизират използваните извори и 

изследвания от на български, руски и англоезични автори. В работата се използват 

съответно 94 извора и 101 изследвания по темата. Приложенията съдържат важни 

материали за руските националистически формации, разглежданият период и 

империята, с помощта на които се цели онагледяване на обекта на разработката. 

Научният принос на дисертационното изследване е комплексният анализ на 

всички десни монархически съюзи, партии и организации от този период, в изявата им 

като руски националистически структури. В работата се представя качествено обновен 

поглед по въпроса за възникването на руското националистическо движение и се 

засягат малко изследвани моменти от историята му. Достига се до нови заключения 

относно проявите на руския национализъм, както и се представя различен поглед върху 

генезиса им. За пръв път се предлага цялостно изследване, обединяващо крайнодесните 

партии с умерените консерватори (1905-1917), въз основа на етническия руски 

национализъм. С тази работа се нарушава утвърдената практика за предимно 

едностранното и по-скоро конкретно-проблематично изучаване на монархическото 

движение от периода, в което частта за руския национализъм заема до голяма степен 

подчинено положение. За българската историческа наука изследването е ново, с което 

тази тема се въвежда в арсенала на изследователския й обхват. Изхождайки от 

заложените цел и задачи, в дисертацията се набляга върху солидното разнообразие на 

източници и изследвания по темата за руското националистическо движение от 

началото на ХХ-ти век, подчертавайки по този начин стремежа да се представи 

цялостна, изчерпателна, безпристрастна и задълбочена картина на миналото на руските 
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националисти, лишена от натрупаните предразсъдъци и нереално положителните 

оценки. 
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