
1

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ПО НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ

Светослав Валериев Маноилов

РУСКИЯТ КОНСЕРВАТИЗЪМ

ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ - НАЧАЛОТО НА XX ВЕК

АВТОРЕФЕРАТ

на дисертация за получаване на образователната 

и научна степен “доктор”

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Доц. д-р Росица Ташева

                                     



2

София, 2011г.

Дисертационният труд се състои от увод, пет глави, 

заключение, списък на изворите и литературата 

с общ обем 282 стр.

  Руският консерватизъм се заражда след войните с Наполеон като реакция срещу 

революцията. Подобно на европейския, той се появява тогава, когато има потребност от 

него, т.е. когато устоите, традициите и принципите на статуквото са заплашени. През 

първата половина на XIX век се създават основите на руския консерватизъм. От втората 

половина на столетието и в началото на XX век към защитниците на самодържавието се 

присъединяват едни от най-големите умове в Руската империя. Благодарение на тях 

консервативната идеология се доусъвършенства и придобива завършен вид. Именно 

поради това изследването е посветено на този период, а основнатa му цел е руският 

консерватизъм да бъде проучен не само като политическо учение, а и като философско 

течение и начин на мислене. Поради тази причина е обърнато специално внимание на тези 

от руските консерватори, които имат принос за изграждането на консервативната 

концепция – Константин Леонтиев, Николай Данилевски, Иван Аксаков, Фьодор 

Достоевски, Михаил Катков, Константин Победоносцев, Лев Тихомиров и Николай 

Бердяев. 

           Изследванията, използвани в проучването, посветени на руския консерватизъм през 

втората половина на XIX, началото на XX век могат да бъдат групирани по следния 

принцип: руски, чужди и български.
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           От своя страна руската историография се дели на дореволюционна, съветска и 

постсъветска. Към дореволюционната литература1  са включени и трудовете на руските 

емигранти, понеже те са продължители на традициите на империята. Изследванията от 

този период са характерни със своя задълбочен анализ, а като недостатък може да се счита 

близостта във времето, което води до известна пристрастност.

Руският консерватизъм е слабо изучаван в СССР. В следреволюционните 

десетилетия (20-те—30-те години) има единични работи за консерваторите от епохата на 

1 Шестов, Л.  Достоевски и Ницше; Киркегор и екзистенциалната философия. С., 1993; Бердяев, Н.  Руската 
идея. С., 2007, Същ. авт.  Мирогледът на Достоевски. С., 2005; Същ. авт.  Пътят на Русия. Константин 
Леонтиев и руската идея. С., 2001; Същ авт. К. Леонтьев – философ реакционной романтики; Константин 
Леонтьев: Pro et contra. СПб.  1995, т. I; Същ. авт. Жозеф де Местр и масонство.  Новый мир.  1990. № 1,с. 
224-228; Богданович,  М.  История  царствования императора Александра I и России в его время: в 6 т.  СПб., 
1869–1871; Соловьев, В.  Памяти К.  Н.  Леонтьев. К. Н. Леонтьев: Pro et Contra. Антология.. СПб., 1995, т. I; 
Шильдер,  Н.  Россия в ее отношениях к Европе в царствование императора Александра I,  1806—1815 гг.  
СПб., 1904-1905; Нечипоренко,  Д. Идеология Священного Союза.  Александр I и Меттерних Россия в XVIII-
XX веках.  Страницы истории. М.,  2000; Великий князь Николай Михайлович. Император Александр I: Опыт 
исторического исследования. Петроград,  1914; Пыпин, А. Общественное движение в России при Александре 
I. СПб., 1871; Същ.  авт.  Религиозные движения при Александре I, СПб., 2000; Същ. авт. Советы графа Ж. де 
Местра. Современник. 1886, т. СХП (112). № 2.  544; Същ. авт. Славянский вопрос по взлядам И. С. Аксаков. 
Вестник Европы, 1886, № 8; Същ. авт. Истории панславизма. Вестник Европы, 1893, №  9;  Надлер, В. 
Император Aлександър I и идея  Священного союза: В 5 т.  Рига, 1886-1892; Соловьев, С. Император 
Александр I. Политика – дипломатия.  СПб., 1877; Матвеев, П.  Ж. де Местр и его политическая доктрина. 
Русский вестник. 1889, т. 202. № 5; Соловьев,  B. Славянофильство и его вырождение. Соч.  в 2-х т.  М., 1989, т. 
I; Струве, П. Пророчества о русской революции. Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской 
литературе П.Б. Струве. Paris, 1981; Карсавин, Л. Жозеф де Местр. Вопросы философии. 1989. № 3; 
Венгеров,  С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т.  I. СПб.,  1889; Кизеветтер, А. 
Иван Аксаков и славянский мир.  Исторические силуеты. Берлин, 1931; Неведенский, С.  Катков и его время. 
СПб.,1888; Лавров,  П. Письмо товарищам в России по поводу брошюры Л.А.  Тихомирова.  Женева, 1888; 
Серебряков, Э.  Открытое письмо Л. Тихомирову. Женева, 1888; Сементковский, Р. Катков М.  Н. Его жизнь и 
литературная деятельность. М., 1892; Шевелев, А. М. Н.  Катков, 20 июля 1887 года. М.,  1891; Щегловитов,С. 
Катков и его время. СПб., 1888; Неведенский, С. Катков М.Н. и его время. СПб.,
1888; Гневушев, М. Константин Петрович Победоносцев. Киев, 1907; Преображен-
ский, И. Победоносцев, его личность и деятельность в представлении современ-
ников и его кончины. СПб., 1912; Оксман, Ю. Достоевский в редакции “Гражданина”. Творчество 
Достоевского.  Одесса, 1921; Страхов,  Н. Жизнь и труды Н.Я.  Данилевского.  Спб., 1895; Същ.  авт. О книге 
Н.Я. Данилевского „Россия и Европа”. Данилевский Н.Я. Росиия и Европа. М., 1991; Същ. авт. Исторические 
взгляды Г. Рюккерта и Н.Я. Данилевского. Руский вестник.  1894. № 10; Бестужев-Рюмин,  К. Теория 
культурно-исторических типов. Данилевский Н.Я.  Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические 
отношения славянского мира к германо-романскому. 4-е изд. СПб., 1889,  с.  559-610; Соловьев, В.  
Данилевский. Соловьев В.С. Соч.: В 2 т,  т. II . М., 1988; Същ. авт. Россия и Европа.  Същ. авт. Национальный 
вопрос в России.  М.: АСТ,  2007; Същ. авт. Немецкий подлинник и русский список.  Соловьев В.С. Собр. соч.  
СПб., 1911- 1914,  т. V; Милюков, П. Разложение славянофильства.  Данилевский, Леонтьев, Вл. Соловьев. М., 
1893; Розанов, В.  О Константин Леонтьеве. К.Н. Леонтьев: Pro et contra. СПб.,  1995, т. I; същ. авт. 
Естетическое понимание истории. К.Н. Леонтьев: Pro et contra. СПб.,  1995, т. I; Франк, С. Миросозерцание 
Константина Леонтьева.  К.Н. Леонтьев:Pro et contra. СПб., 1995, т. I; Мержековский, Д. Страшное дитя. К.Н. 
Леонтьев: Pro et contra. СПб., 1995, т. I; Булгаков, С. Победитель – Побежденны. К.Н. Леонтьев: Pro et contra. 
СПб., 1995, т.  I; Трубецкой, С. Разочерованны славянофил. К.Н.  Леонтьев: Pro et contra. СПб., 1995, т. I; 
Тихомиров, Л.  Тени прошлого. К. Н. Леонтьев.  К.Н.  Леонтьев: Pro et contra. СПб.,  1995, т.  II; Струве, П. 
Константин Леонтьев. К.Н. Леонтьев: Pro et contra. СПб., 1995, т. II.
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Свещения съюз, за руските връзки на Жозеф дьо Местр, статии, посветени на К. П. 

Победоносцев, Александър III и Ф. М. Достоевски2.

Ситуацията се променя през 60-те години на XX век. Във фундаменталните трудове, 

посветени на вътрешната политика на самодържавието през 70-те—90-те години на XIX в., 

за първи път след много значително прекъсване, са създадени ярки, макар и политически 

тенденциозни (с очевидно отделено внимание на “марксистко-ленинската методология”) 

исторически портрети на М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, изследвано е тяхното влияние 

за формирането на консерватизма, познат в съветската историография като 

“контрареформи”3. 

Една от характерните черти на тогавашните изследвания, отнасящи се за 

консервативната проблематика, се заключава в това, че степента на научната обективност 

на работите се снижава, чрез увеличаване идеологизацията на историческата наука, в 

зависимост от хронологическата близост на обекта на изследване до съветския  период. В 

началото на 70-те години на XX в. започва тенденция  за обособяването на историята на 

руския консерватизъм като самостоятелно направление. Преди това, сюжетите, свързани с 

консервативната проблематика, се разглеждат в рамките на по-широки теми, преди всичко 

вътрешната политика на самодържавието. В края на 70-те години се появяват първите 

големи изследвания, посветени изцяло на консерваторите от XIX в. От този период трябва 

да се изтъкне изследването на Николай Цимбаев, посветено на Иван Аксаков4. Необходимо 

е да се отбележи новаторския  за това време труд на В. А. Твардовская за М. Н. Катков5, 

който по богатство на фактическия  материал до този момент не е надминат. Монографията  

на Твардовская дава мощен импулс на научното общество в изучаването на руския 

2 Шебунин,  А. Европейская контрaреволюция в первой половине XIX в., Л, 1925; Степанов, М. Ж де Местр в 
России. Лит. наследство, т.т. 29-30, М., 1937; Машкин,  С. Литературныe взаимоотношения России и Франции 
XVIII-XIX вв. Лит. наследство. № 29-30.  M., 1937; Рожков, Н. Русская история в сравнительно-историческом 
освещении (основы социальной динамики). Ленинград – Москва, 1926-1928, т. XI; Готье, Ю. Победоносцев и 
наследник Александр Александрович: 1865-1881. Публичная  библиотека им. В.И. Ленина.  Сб. М., 1928; Същ. 
авт.  Борьба правительственных группировок и Манифест 29 апреля 1881 года. Исторические записки. 1939. 
№2; Гроссман, Л. Достоевский и правительственные круги. Литературное наследство. М., 1934, т. XV.

3  Зайончковский П.  Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964; Същ. авт. Российское 
самодержавие в конце XIX столетия: (Политическая реакция 80-х — начала 90-х годов). М., 1970.

4 Цимбаев, Н. И.С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978.  

5 Твардовская В. Идеология пореформенного самодержавия: (М. Н. Катков и его издания). М., 1978.
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консерватизъм и сформира устойчив и непреходен интерес към тази тематика. В 70—80-те 

години се появяват статии за идеологията на “официалната народност”, за Н. Я. 

Данилевски, К. Н. Леонтиев, и др 6. 

В постсъветския период работата на историците се съсредоточава преди всичко  

върху изучаването на  емпирическата база на руския консерватизъм: в потока от статии и 

6 Янов, А. Славянофилы и Константин Леонтьев. Вопросы философии. 1969. №  8; Евенчик, С. Победоносцев 
К.П. и дворянско-крепостническая линия самодержавия в пореформенной России. Ученью записки МГПИ 
им. Ленина. 1969. № 309, с. 52-338; Соловьев, Ю. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л., 1973; 
Султанов,  К.  Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского и современная западная 
философия истории. Ученые записки кафедр общественных наук вузов г. Ленинграда. Философские и 
социологические исследования. Ленинград,  1972; Губин, В. Проблема общего и особенного в теории 
культурно – исторических типов Н.Я. Данилевского. Вестник Ленинградского университета. Сер. 
„Экономика, Философия, Право”. 1973. № 2; Филатов,  А. К характеристике методологии исторического 
исследования Н.Я. Данилевского. Ученые записки Казанского педагогического института.  № 78, Казан. 1977, 
с. 105-121; Гайденко,  П.  Наперекор историческому прогрессу: (К. Леонтьев — литературный критик). 
Вопросы литературы. 1974.  №  5; Авдеева, Л. Проблема “Россия и Европа” в воззрениях Н.  Я. Данилевского и 
К.  Н. Леонтьева.  Вестник Моск. ун-та.  Сер.  7, Философия. 1982. № 3; Гальцева,  Р., Роднянская И.  Раскол в 
консерваторах. Ф. М.  Достоевский, Вл.  Соловьев, И. С. Аксаков,  К.  Н. Леонтьев, К. П. Победоносцев в споре 
об общественном идеале. Неоконсерватизм в странах Запада: Социально-культурные и философские 
аспекты. М.,  1982, ч. 2; Казаков, Н. Об одной идеологической формуле николаевской эпохи. Контекст: 
Литературно-теоретические исследования. М., 1989; Твардовская, В. Достоевский в общественой жизни 
России: 1861-1881. М.,  1990; Чубарян, А. Eволюция европейской идеи (до конца XIX в.).  Вопросы истории. 
1981. № 5. с. 62-78; Гроссман, Л. Достоевский.  М., 1989; Викторович В. Достоевский и В. П. Мещерский. 
Русская литература. 1988. № 1.
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монографии преобладават трудове, посветени на конкретни личности, ключови фигури на 
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руския консерватизъм7.

7 Гриценко, Н. Консервативная  стабилизация  в Росии в 1881-1894 годах: Политические и духовные аспекты 
внутренней политики. М., 2000; Аринин, А., Михеев, В. Самобытные идеи Н.  Я. Данилевского. М., 1996; 
Балуев, Б. Споры о судьбах России: Н. Я. Данилевский и его книга “Россия и Европа”. Тверь,  2001; Бажов, С. 
Философия истории Н.  Я. Данилевского. М.,  1997; Същ. авт. Идейная борьба вокруг философско 
исторической доктрины Н. Я. Данилевского в России века. Из истории религиозной философии России (XIX 
– начало XX века). М.,  1990, с. 39-66; Султанов, К. Социальная философия Н.  Я. Данилевского и проблема 
„культурно-исторических типов” в современной общественной мысли. СПб., 1995; Същ авт.  Социальная 
философия Н.  Я. Данилевского: Конфликт интерпретаций. СПб., 2001; Авдеева, Л.  Русские мыслители: Ап. 
А. Григорьев, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов. Философская культурология второй половины XIX века. М., 
1992; Богданов, А.   Почвенничество: Политическая философия А. А.  Григорьева, Ф. М. Достоевского, Н. Н. 
Страхова. М., 2001; Попов, А.  М. Н. Катков: К вопросу о его социально-политических взглядах.  Социально-
политический журнал. 1992.  №  9; Орлик,  О. Россия в международных отношениях 1815-1829 гг. (От 
Венского конгресса до Андрианопольского мира). М.,  1998; Полунов,  А. Под властью обер-прокурора: 
Государство и церковь в эпоху Александра III. М., 1996; Същ.  авт.  К.П. Победоносцев в начале 1880-х годов: 
программа нравственного перевоспитания общества.  – Россия и реформь! 1861-1881. М., 1991; Същ. авт. 
Политическая индивидуальность  К.П. Победоносцева. Вестник МГУ. Серия 8.  История.  1991. № 2; Същ. авт. 
Победоносцев К.П., Святейший синод и архиереи в 1881-1894 годах. Вестник МГУ. Серия 8. История. 1994. 
№ 4; Същ. авт. Константин Петрович Победоносцев – человек и политик.  - Отечественная история,   1998.,  № 
1; Тимошина,  Е.  Политико-правовая идеология  русского пореформенного консерватизма: К. П. 
Победоносцев. СПб., 2000; Новиков, А. Российские консерваторы (Н.  М. Катков, Д.  А.  Толстой, К. П. 
Победоносцев) и самодержавие (середина XIX – начало XX веков), М.,  2002; Сивак, А. Константин Леонтьев. 
Л., 1991; Корольков, А.   Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991; Долгов,  К.  Восхождение на Афон: 
Жизнь  и миросозерцание Константина Леонтьева. М.,  1997; Косик, В. Константин Леонтьев: Размышления 
на славянскую тему. М., 1997; Андронов,  Ю., Мячин, А., Ширинянц, А. Русская социально-политическая 
мысль XIX — начала XX века: К. Н. Леонтьев. М.,  2000; Володихин,  Д. “Высокомерный странник”: 
Философия и жизнь Константина Леонтьева. М., 2000; Милевский, О. Лев Тихомиров: Две стороны одной 
жизни. Барнаул, 2004; Дегтярева, М.  Понятие суверенитета в политической философии Ж. де Местра, с. 
Полис. 2001, № 3; Същ. авт. Два кандидата за роль государсвенного идеолога: Ж.  де Местра и Н. М. 
Карамзин. Исторические метаморфози консерватизма. Пермь, 1998; Същ. авт.  «Лучше быть якобинцом, чем 
фейяном»: Жозеф де Местр и Сергей Семёнович Уваров. Вопросы философии. М., 2006. № 7; Полякова, Н. 
Ж. де Местр и политическая философия русского консерватизма второй половины XIX века (М. Н.  Катков, Ф. 
И. Тютчев). Дисс.  ... к.ф.н. СПб., 1996; Самуилов, Г. Философский и социально-политический консерватизм 
Жозефа де Местра. Дисс. ... к.ф.н. М.,  2004; Абдуселимов, М. Социально-политические идеи Жозефа де 
Местра и консервативная мысль России XIX века. Диссертация ... кандидата политических наук : М.,  2008; 
Същ.  авт. Жозеф де Местр и судьбы русского консерватизма. Вестник Московского университета.  Серия 12. 
Политические науки. 2007. №  3; Ремнев,  А.  Крестный путь Л. Тихомирова Исторический ежегодник. Спец. 
выпуск. Обществ.  движение в Сибири в начале ХХ в.  Омск, 1997; Репников, А.  “Эстетический аморализм” в 
произведениях К. Н. Леонтьева.  М., 1999; Същ. авт.  Л. Тихомиров — от революции к апокалипсису. Россия  и 
современный мир. 1998.  №. 3; Същ. авт. Л.  А. Тихомиров, «схимник от самодержавия». Россия и 
современный мир. 2002. № 3; Същ. авт. Лев Александрович Тихомиров. Отечественная  история. №  2, 2008; 
Булычев, Ю. Сверяясь с Россией: О жизни и творчестве рус. философа Л.А. Тихомирова.  М., 1992. №  2/4; 
Костылев, В.   Выбор Л. Тихомирова.  Вопросы истории. 1992. № 6-7; Неволин, С.  Л.А. Тихомиров. Рус. 
философы (кон. XIX – сер. ХХ в.): Антология. М., 1994; Бурин, С. Судьбы безвестные: С. Нечаев, Л. 
Тихомиров, В.  Засулич. М.,  1996; Кан, Г.  «Народная воля»: идеология  и лидеры. М., 1997; Ермашов,  Д., 
Пролубников, А., Ширинянц,  А. Русская социально-политическая мысль  XIX — начала XX века: Л.А. 
Тихомиров. М.,  1999; Шерстюк, М. Одиночество Л.  Тихомирова. Россия XXI. 2002. №  2. Ефименко, А. 
Эволюция социально-исторических и философских взглядов Л. А. Тихомирова: Автореферат дис. …канд. 
филос.  наук. М., 2000; Милевский, О.  Тихомиров Л.А.: (От революционности к монархизму): Дис. …канд. 
истор. наук. Томск,  1996; Сергеев,  С. «Мои идеалы в вечном…» (Творческий традиционализм Льва 
Тихомирова).  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 1998, с. 5-19; Смолин, М. О 
демократии и о критике ее Львом Тихомировым. Тихомиров Л.А. Критика демократии.  М.,  1997, с.  3-20; 
Тимохова, Е.  Лев Тихомиров и русский консерватизм рубежа XIX–ХХ вв.: Дис.  …канд.  истор. наук. Самара, 
2001; Рабкина, Н. Костантин Петрович Победоносцев. Вопросы истории, 1995; № 2.  Изместьева, Г.  Михаил 
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Издават се и колективни изследвания като “Руският консерватизъм XIX век”8, а през  

1997 г. по инициатива на А. Н. Боханов излиза сборник “Руски консерватори”9. В него 

консерваторите се изобразяват като “хора, обединени само от една идея, един висш 

стремеж: да съхранят историческата Руска държава”, всички те били “хора на Вярата, 

Традицията и Порядъка”10. Неговият съставител твърди, че: “...авторите... се придържат 

към различни възгледи, които все още така рядко се срещат в съвременните колективни 

работи”11.

В най-малка степен се оказват разработени въпросите на историографията за руския 

консерватизъм, като тук могат да се посочат работите на А. В. Репников, И. Л. Беленкий и 

А.Ю. Минаков12. 

В резултат на активна изследователска дейност възниква интересът към проблеми 

от методологически характер. В периода 1993-2001 г. в ред списания са  проведени 

8 Русский консерватизм XIX столетия. идеология и практика. М., 2000.

9 Вж. Российские консерваторы. М., 1997.

10 Пак там, с. 15.

11 Пак там, с. 16.

12  Репников,  А. Консервативные концепции переустройства России.  М., 2007; Същ. авт. Русский 
консерватизм: Вчера, сегодня,  завтра. Консерватизм в России и мире: Прошлое и настоящее. Воронеж, 2001. 
Вып.  1; Същ.  авт. Современная историография российского консерватизма.Консерватизм и традиционализм 
на юге России.  Рочтов н/Д, 2002; Беленький, И. Консерватизм в  России XVIII — начала XX в.: 
(Библиографический обзор отечественных исследований и публикаций второй половины XX в.). Россия и 
современный мир.  2001. № 4 (33); 2002. № 1 (34); № 2 (35); №3(36); № 4 (37); 2003. № 2 (39); №  3 (40); 
Минаков, А.  Изучение русского консерватизма в современной росийской историографии: Некоторые 
направления и тенденции, в. ВГУ, серия Гуманитарные науки. 2005. № 1; Волгин. И.  Последний год 
Достоевского.  М., 1991; Хачатурян,  В. Н. Данилевский: европейская цивилизация и Россия. Европейский 
альманах.  История.  Традиция.  Культура, М., 1992, с.  63-75; Същ. авт. Н.Я.  Данилевский и В.С. Соловьев о 
всемирно-историческом процессе и локальной цивилизации. Цивилизации.  № 2. М.., 1993, с. 166-172; Същ. 
авт.   Теория  культурно-исторических типов Н. Данилевского: логика и противоречия. Общественные науки и 
современность.  2003. № 2, с. 96-109; Михеев,  В. Философия истории Н.Я.  Данилевского. М., 1994; Псеуш, А. 
Проблема „Росия и Европа” в историософии Н.Я. Данилевского. М., 1994; Маякунов,  А. Идеи российской 
государственности в философско-исторической концепции Н.Я. Данилевского.  Тезисы докладов Российской 
научно-практической конференции „Политические процессы в России: История  и современост”. (Санкт-
Петербург. 14-16 июля 1993 г.  ).  СПб., 1993; Същ. авт. Национально-государственные проблемы России в 
творчество Н.Я.  Данилевского. СПб.,  1994; Птыцин, А. Концепция „Славянской цивилизации” Н. Я. 
Данилевского.  Ставрополь, 2003; Пивоваров, Ю.  Споры о Данилевском. Рубежи. 1996. № 5, с. 40-41; 
Российска ментальност (Материалы „круглого стола”). Вопросы философии. 1994, № 4,  с. 25-53; Рябцев, С. 
Н. Я. Данилевский и его взгляды на миссию славян. Дни славянской письменности и културы. Тверь, 1995, с. 
55-58; Корнеев, И. „Постижение истории” А.  Дж.  Тойнби и „Россия и Европа” Н.Я.  Данилеского: к вопросу о 
методах сравнительного-исторического исследования. Источниковедение и компартивный метод в 
гуманитарном знании. Теззисы докладов и сообщений научной конференции (Москва 29-31 января 1996 
года). М., 1996, с. 399-401; Аникеева,  Е. Семушкин, А.  Диалог цивилизации: Восток-Запад.  Вопросы 
философии. 1998, № 4, с.173-177.
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дискусии и “кръгли маси”, които отразяват рязко усилващия се интерес към 

консервативната проблематика от различните “фракции” на хуманитаристите — историци, 

философи, социолози, политолози и т.н. Те  са посветени главно на проблема за 

дефиницията на консерватизма като цялостно явление, причините за неговото възникване, 

описанието на ценностите, отличаващи консервативната идеология от либерализма и 

радикализма, уточняването на спецификите на руския консерватизъм и опити за 

типологизацията на отделните направления на консерватизма13. 

В 1999 г. се публикуват няколко монографии - на С. Н. Пушкин14 за историософията 

на руския консерватизъм през XIX в. (в нея се анализират възгледи на Н. Я. Данилевски и 

К. Н. Леонтиев) и на А. В. Репников за консервативната концепция на руската държавност, 

т.е. самодържавните модели на държавност (става дума за анализ на съответните възгледи 

на Н. Я. Данилевски, К. Н. Леонтиев, К. П. Победоносцев и Л. А. Тихомиров)15. 

Излизат изследвания, посветени на теоретическите проблеми. Сред тях могат да се 

отбележат работите на П. Ю. Рахшмир, В. А. Гусев, М. Ю. Чернавски, В. Е. Багдасарян, С. 

М. Сергеев, А. Н. Боханов16. В колективните работи,  публикувани във Воронеж и Самара в 

първите години на XXI век, също се появяват раздели, посветени на теоретичните въпроси 

за изучаването на руския и западния консерватизъм17.

13  Консерватизм в России: Круглый стол.  Социологические исследования. 1993. №  1; Консерватизм как 
течение общественной мысли и фактор общественного развития: Материалы круглого стола. Политические 
исследования. 1995. №  4; Русский консерватизм: Проблемы, подходы,  мнения: “Круглый стол” . Материал 
подготовил И. А. Христофоров. Отечественная история. 2001. № 3.

14 Пушкин, Н. Историософия русского консерватизма XIX века. Нижний Новгород, 1998.

15  Репников, А. Метаморфозы русского консерватизма: от С. С. Уварова до Никиты Михалкова (Русский 
консерватизм: проблемы, подходы, мнения. «Круглый стол»). Отечественная история. 2001. № 3, с. 105–109.

16  Гусев, В.  Консервативные идеологии. Социологические исследования. 1994.  №  11; Същ. авт. Русский 
консерватизм: Основные направления и этапы развития. Тверь, 2001; Рахшмир, П. Три консервативные 
традиции: Общее и особенное. Исследования  по консерватизму. Вып.  2.  Консерватизм в политическом и 
духовном измерениях. Пермь, 1995; Същ. авт. Эволюция консервативного реформизма. Исследования  по 
консерватизму. Вып. 4.  Реформы: Политические,  социально-экономические и право: Материалы междунар. 
науч. конф. Пермь, 1997; Чернавский, М.  О сущности русского консерватизма. Истоки российской духовной 
культуры. Ставрополь, 1997; Боханов, А. Самодержавие. Идея царской власти. М., 2002; Сергеев,  С. 
“Творческий традиционализм” как направление русской общественной мысли 1880—1890-х годов: (К 
вопросу о терминологии). Российский консерватизм в литературе и общественной мысли XIX века. М., 2003.

17  Консерватизм в России и мире: Прошлое и настоящее. Воронеж, 2001. Вып.  1; Эволюция консерватизма: 
Европейская  традиция и русский опыт.  Самара,  2002; Консерватизм в России и мире: В 3 ч. Отв. ред. А. Ю. 
Минаков. Воронеж, 2004.
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Западните проучвания18  на руския консерватизъм представят един друг, външен 

18  Cassedy, S. Dostoevsky's Religion. Stanford University Press. 2005; Scanlan, J. Dostoevsky the Thinker. Ithaca: 
Cornell University Press. 2002; Scanlan, J. Dostoevsky’s Arguments for Immortality. Russian Review, Vol.  59, No. 1 
(Jan., 2000), pp. 1-20.; Pipes, R. Russia Under the Old Regime. New York, 1974; Pipes, R. The Russian 
Intelligentsia. New York 1961; Pipes. R. Russian Conservatism and Its Critics: A Study in Political Culture. New 
Haven: Yale University Press. 2005; Richards, E. Nicholas Berdyaev: Christianity and History. The Journal of Bible 
and Religion (Oct. 1960), 432; Richards, E., Garner, W. The Political Implications of Nicholas Berdyaev's 
Philosophy. Journal of the History of Ideas, Vol. 31, No. 1 (Jan. - Mar.,  1970), pp. 121-128; Spinka, М.  Nicholas 
Berdyaev. Captive of Freedom. Philadelphia, 1950; Seaver, G. Nicholas Berdyaev: An Introduction to His Thought. 
New York,  1950; McLachlan, J.  Nicolas Berdyaev's Existentialist Personalism. The Personalist Forum, Vol.  8,  No. 1, 
Supplement: Studies in Personalist Philosophy.Proceedings of the Conference on Persons (Spring 1992), pp.  57-65; 
Poltoratzsky, N. The Russian Idea of Berdyaev. Russian Review, Vol. 21, No. 2 (Apr., 1962), pp. 121-136; 
O'Sullivan, N. Conservatism. London, 1976; Blake, R. The Conservative Party from Peel to Churchill. London, 
1972; Muller, J.  Conservatism: an anthology of social and political thought from David Hume to present.  New 
Jersey, 1997; Huntington, S. Conservatism as an Ideology,  The American Political Science Review 51 [June 1957]: 
454-473, pp.  455-456; Nisbet, R. Conservatism: Dream and Reality. Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1986; Cecil, Lord Hugh. Conservatism. London, 1912; Rossiter,  C. Conservatism in America: The Thankless 
Persuasion. New York, 1962; Бентон, Ф.  Консерватизмът, С., 1992; Schuettinger. R. The Conservative Tradition in 
European Thought. New York, 1970; Viereck, P. Conservatism from John Adams to Churchill. Princeton, 1956; 
Quinton, A., The politics of imperfection: the religious and secular traditions of conservative thought in England 
from Hooker to Oakeshott. London and Boston, 1978; Scruton, R. The Meaning of Conservatism, London, 1988; 
Scruton, R. Conservative Texts. An Anthology, Macmillan Press, 1991; Muller, J. Conservatism: an anthology of 
social and political thought from David Hume to present. New Jersey, 1997; Berger, P. Neuhaus,  R. Movement and 
Revolution. New York,  1970; Hearnshaw, F. Conservatism in England.  London, 1933; Kirk, R. The Conservative 
Mind from Burke to Eliot.  (3rd ed.) Chicago: Regnery, 1960; Kirk, R. Burke and the Philosophy of Prescription. 
Journal of the History of Ideas, Vol. 14, No.  3 (Jun., 1953),  pp. 365-380; Kirk, R. Burke and the Principle of Order.  
The Sewanee Review, Vol. 60, No. 2 (Apr. - Jun., 1952), pp. 187-201; Barker, E. Essays on Government. Oxford: 
Oxford University Press, 1951; Canavan, F. The Political Reason of Edmund Burke, Durham, Duke University Press, 
1960; Stanlis, P. Edmund Burke and the Natural Law.  Ann Arbor: University of Michigan Press, 1958; O'Gorman, F. 
Edmund Burke: Edmund Burke: His Political Philosophy. London, 2004; O'Brien, C. The Great Melody. A Thematic 
Biography of Edmund Burke. Chicago: The University of Chicago Press, 1 9 9 2 ; Preece, Rod. Edmund Burke 
and his European reputation. Eighteen century: Theory and Interpretation, vol XXI, 3,  1980, pp. 255-273; Palmer, A. 
Alexander I: Tsar of war and peace. London, 1974;  Paleologue, G. M. The enigmatic tsar: the life of Аlexander I. 
London, 1938; Schnitzler,  J.  Secret history of the court and government  of Russia under the emperors Alexander and 
Nicholas.  London, 1847; Triomphe, R. Joseph de Maistre. Etude sur la vie et sur la doctrine d'un materialiste 
mystique. Geneve, 1968; Berlin, I. Joseph de Maistre and the origins of Fascism. The New York Rewiew of Books, 
1990; Darcel, J.-L. La «conversion» de J. de Maistre (1789-1791): a propos de notes marginales attribuees a J. de 
Maistre.  Annales historiques de la Revolution francaise. An. 50. 1978. №  231; Darcel, J.-L. J. de Maistre et la 
Revolution frangaise.  L'information historique. Paris, 1986; Verimiale, F. "Joseph de Maistre ѐmigѐr," Socicѐtѐ 
savoisienne d'histoire et arclѐologie: Mеmoires et documents, vol.  64 (Chambеry, 1927), pp. 63-229; Murray, J.  The 
Political Thought of Joseph De Maistre: The Review of Politics, Vol. 11, No. 1 (Jan., 1949), pp. 63-86. Armenteros, 
C., Lebrun, R. The New Enfant du Siècle: Joseph de Maistre as a Writer, in St Andrews Studies in French History 
and Culture. 2010; Edwards, D.  Count Joseph Marie de Maistre and Russian Educational Policy, 1803-1828: Slavic 
Review, Vol. 36, No. 1 (Mar., 1977), pp. 54-75; Joseph de Maistre's Life, Thought and Influence: Selected Studies, 
ed. RA Lebrun (Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press),  2001; Lukashevich, St.  Ivan Aksakov, 
1823-1886: A Study In Russian Thought And Politics.  Cambridge  (Mass.), 1965; Gleason, A. The Emigration and 
Apostasy of Lev Tikhomirov. Slavic Review, Vol. 26, № 3 (Sep., 1967),  pp. 414-429; Wada, H. Lev Tikhomirov: His 
Thought in his years,  1913 — 1923. Tokyo, 1987; Tidmarsh, K. Lev Tikhomirov and a Crisis in Russian Radicalism. 
Russian Review. 1961. № 1, january. Vol. XX, pp. 45-63; Byrns, F. Pobedonostsev. His life and thought. London, 
1968; Katz, M. Mikhail N. Katkov. a political biography ; 1818 - 1887. Paris, 1966; Basil, J. Konstantin Petrovich 
Pobedonostsev: An Argument for a Russian State Church. Church History. Vol. 64, No. 1 (Mar., 1995), pp. 44-61; 
Adams, A. The Ideology and Influence of K. P. Pobedonostsev (1881-1905). Ph. D.  diss. Cornwell, 1951; Renner, A. 
Defining a Russian Nation: Mikhail Katkov and the 'Invention' of National Politics. The Slavonic and East European 
Review, Vol. 81, №. 4 (Oct., 2003), pp. 659-682; Schapiro, L. Rationalism and Nationalism in Russian Nineteen 
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поглед на проблема. Въпреки това в повечето от тях липсва обективност, като основната 

тенденция е руският консерватизъм да се представи като тоталитарна идеология, 

първообраз на фашизма и нацизма. Тази позиция  на западните изследователи е странно 

близка до съветската, която прави подобни изводи.

В България няма цялостно изследване на руския консерватизъм, но има трудове, 

посветени на негови отделни представители19. 

При извършване на настоящото изследване са използвани архивите на РГБ -  

Российская государственная библиотека и ГПИБ – Государственная  публичная 

историческая библиотека. Основната изворова база на проучването обхваща следните 

елементи:

19 Димитрова, Н. Достоевски и руският религиозно-философски ренесанс от XX в.  С., 1994; Паси, И. Руски 
мислители.  Персоналистичната философия на Николай Бердяев. С., 2000, с. 143-182; Григорова,  Д. 
Евразийството в Русия. С, 2008; Същ. авт. Свобода и самодържавие.  С., 2007; Същ.  авт. Либерализмът в русия 
през 80-те – 90-те години на XIX век и идейните му двойници; Малинов, С. Консерватизмът, т. I.  С. 1999; 
Стоянов, Ц. Геният и неговият наставник. Идейните отношения между Достоевски и Победоносцев: една 
скрита страница от историята на патернализма.  С.,  1978; Жечев,  Т. Българският Великден или страстите 
български. С., 1995. гл.7 Константин Леонтиев и българският въпрос.
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1. Произведения на консерваторите20.

2. Писма и епистоларно творчество21.

20 Бърк, Е. Размисли за революцията във Франция.  С., 2000; Местр, Ж.  де. Петербургские письма. СПб, 1995; 
Местр, Ж. дьо. Размишления за Франция.  С., 1996; Maistre, J. de. The Pope: Considered in His Relations with the 
Church, Temporal Sovereignties, Separated Churches and the Cause of Civilization (1817, English translation 1850); 
Местр, Ж. де. Сочинения. СПб., 2007; Карамзин, Н. Записка о древней и новой России в ее политическом и 
гражданском отношениях. М., 1991; Burke, E. Works, Bohn’s British Classics, London, 1854-1889, vol.  VI.; 
Бердяев, Н.  Философия на свободата. С., 2002; Същ.  авт.  Руската идея. С., 2007; Същ авт. Мирогледът на 
Достоевски.  С., 2005; Същ.  авт. Судыба русского консерватизма.  Киносценарии,  1989. N5; Същ.  авт. 
Философия на неравенството. С.,  2003; Същ.  авт. Предназначението на човека, т.  VI. С., 2005; Същ. авт. За 
свободата и робството на човека.  С., 1992; Същ. авт.  Самопознанието,  т. VI., С. 2002; Достоевски, Ф. Събрани 
съчинения, т. III, С., 1981; Аксаков, И. Полн. собр.  соч., т. I-VII.  М-СПб., 1886-1887; Аксаков, И.  Отчего так 
нелегко живется  в России? / И.С. Аксаков. М.: РОССПЭН, 2002; Същ. авт.  Наше знамя – Русская народность. 
М., 2008; Сборник статей напечатанных по случаю кончины И. Аксаков. М., 1886; Тихомиров, Л.  Почему я 
перестал быть революционером. Париж, 1888; Същ авт. Монархическая государственность. М.,  1905; Същ. 
авт.  Религиозно-философские основы истории. М., 1997; Същ. авт. Начала и концы.  Либералы и террористы. 
М., 1890; Същ. авт. Духовенство и общество в современном религиозном движении. М.,  1892; Същ. авт. 
Конституционалисты в эпоху 1881 года. М., 1895; Същ. авт.  Знамение времени. Носитель идеала. М.,  1895; 
Същ.  авт.  Демократия либеральная  и социальная. М., 1896; Същ.  авт.  Борьба века. М., 1896; Същ. авт. 
Государственность и сословность. М., 1897; Същ. авт. Варшава и Вильна, М., 1897; Същ. авт. Царский суд в 
России. М., 1899; Същ. авт. Земля и фабрика.  К вопросу об экономической политике. М., 1899; Същ. авт. 
Вопросы экономической политики. М., 1900; Същ.  авт. Христианские задачи России и Дальний Восток.  М., 
1900; Същ. авт. О приобщении Дальнего Востока к миру христианскому. М., 1900; Същ. авт.  Рабочий вопрос 
и русские идеалы. М., 1902; Същ.  авт. Чем живет человеческое общество? М., 1902; Същ.  авт. О смысле 
войны. М., 1904; Същ.  авт. Личность, общество и Церковь. Вышний Волочек, 1904; Същ.  авт.  На помощь 
пленным.  М., 1905; Същ. авт. Альтруизм и христианская любовь. Вышний Волочек, 1905; Същ. авт. 
Государственность и религия. М., 1906; Същ.  авт. Что такое Отечество? М.,  1907; Същ. авт. Христианство и 
политика. М.,  1906; Същ. авт.  Современное положение приходского вопроса.  М., 1907; Същ. авт. К вопросу 
об общественной деятельности учащейся  молодежи.  М., 1907; Същ. авт.  Апокалипсическое учение о судьбах 
и конце мира. Сергиев Посад, 1907; Същ.  авт. Социализм в государственном и общественном отношении. М., 
1907; Същ. авт.  О недостатках конституции 1906 года. М., 1907; Същ.  авт. Рабочие и государство.  СПб., 1908; 
Същ.  авт.  Социально-политические очерки. Очерк 1—3. М., 1908; Същ. авт.  Самодержавие и народное 
представительство. М., 1907; Същ.  авт.  Рабочий вопрос. Практические способы его решения. М., 1909; Същ. 
авт.  Закон о печати.  СПб., 1909; Същ. авт. К реформе обновленной России.  М., 1912; Същ. авт.  Тени 
прошлого. Воспоминания.  М., 2000 (составление, вступительная статья  и комментарии М.  Б.  Смолина); 
Победонсцев, К. Московский сборник. М., 1897; Същ. авт. Великая ложь нашего времени. М., 1994; Катков, 
М. Наша учебная реформа. М., 1890; Същ. авт. О самодержавие и конституции. М., 1905; Ф. М. Достоевский 
в воспоминаниях современников, М., 1964, т. II; Pobedonostsev, Konstantin Petrovich. Reflections of a Russian 
Statesman.  University of Michigan Press, 1965; Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского 
1821-1881.СПб., 1993-1994, т.  II; Леонтьев,  К. Восток, Россия и Славянство. Сб. Статей. М., 2007; Същ.  авт. 
Византия и славянство,  М., 1995; Същ.  авт. Цветущая сложность. М., 1992; Същ. авт. Письма о восточных 
делах. Соб соч., т. V; Същ авт. Собр. соч. М., 1912-1914, т. I; Данилевский, Н.  Россия и Европа.  Взгляд на 
культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. М., 2003;

21 Достоевски, Ф. Събрани съчинения, т. XII,  Писма и статии. С., 1994; The Writings and Speeches of Edmund 
Burke. Oxord, 1981-1990,  XII vol.; The Works and Correspondence of Edmund Burke. London: Rivington. 1852, 
vol 4.; Аксаков,  И. Письма из провинции.  Присутственный день  в уголовной палате / И.С. Аксаков. М., 1991; 
Същ.  авт. Письма к родным: 1844 – 1849 / И.С. Аксаков.  М.,  1988; Аксаков, И. Письма к родным: 1849 – 
1856 / И.С. Аксаков.   М., 1994; Письма Победоносцева к Александру III. М., 1925—1926, т. I-II; К. П. 
Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки, т.  I, М.-Пг.,  1923; Победоносцев, К. Письмо 
И. С. Аксакову. Новое время. СПб., Декабрь. 1909; Леонтьев, К. Избраные письма. 1854-1891. СПб. 1993.
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3. Периодика – в. Москва, в. Парус, в. День, в. Русь, в. Гражданин, в. Московские 

ведомoсти, в. Русский вестник, в. Варшавский Дневник.

4. Дневници22.

5. Сборници с документи23.

          Целта на изследването е да се очертае проблемът за руския консерватизъм, неговите 

тематични параметри и така да оформи една достатъчно ясна концепция за генезиса, 

приоритетите и тенденциите на консервативната мисъл в Русия през втората половина на 

ХІХ ̶ началото на XX век. Тази основна задача на проучването се реализира чрез 

сравнителен анализ на идейните прилики и различия  на водещите фигури в 

консервативния лагер. Анализът на темата е подчинен на няколко цели, чието реализиране 

ще даде възможност за разкриване на специфичните особености и характеристики на 

консерватизма в Русия:

Първо. Да се проследят връзките на руския консерватизъм с европейския и да се 

покаже какви са идейните влияния и така да се прецени дали руският консерватизъм, със 

своите специфики, е част от европейския.

Второ. Да се покаже, че руският консерватизъм е нещо повече от политическо 

направление или партия, а е начин на мислене и вид светоусещане.

       Трето. Да се представи руският консерватизъм като алтернативен път на развитие 

на империята по пътя на еволюцията, а не на революцията.         

     Четвърто. Да се представи руският консерватизъм като политическата 

теория на човешкото несъвършенство, търсеща своите принципи в Божественото 

начало и Божествения ред.

22  Достоевски, Ф. Събрани съчинения,  т.  X. Дневник на писателя, 1873, 1876.  С.  1986; т. XI,  1877, 1880, 
1881. С., 1989; Дневник Л. А. Тихомирова. 1915-1917 гг. М., 2008.

23 Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы российского министерства иностранных дел 
(ВПР). Серия I. 1801-1815, М., 1972, т. VIII. 
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      Пето. Да се изтъкне, че за руските консерватори  не са срещу  промените по 

принцип, а само срещу онези промени, които не отчитат спецификите на 

обществото и водят до разрушаване на реда и стабилността. 

      Структура на дисертацията: увод, пет глави, заключение и библиография – извори и 

изследвания с общ обем 282 с.

    ГЛАВА ПЪРВА: „Зараждането на модерния западноевропейски консерватизъм 

и   влиянието му върху руската консервативна идея”.

              В първа глава е разгледан въпросът за началото и  произхода на консерватизма.           

Консервативните начала могат да се очертаят в различни етапи на развитието на човешкото 

общество и държава.  Те могат да бъдат открити още във философията на Платон и 

Аристотел, както и при други древни мислители, но целта на настоящия труд е да се 

разгледат проявите на консерватизма в Русия като реакция срещу  радикалните промени от 

този период. Консервативните принципи са заложени в управлението на европейските 

държави от това време, но не съществува разработена доктрина и политическо учение, 

защото просто няма необходимост от него. Консерватизмът се формира като политическа 

философия и концепция, едва когато се появява потребност, т.е. когато възникват други 

философии, оспорващи правилността на системата и предлагащи друг път на развитие.  

            Терминът консерватор, в политическия смисъл се появява първо във френския език. 

Неговият произход се свързва със списанието „Le Conservateur”, което Шатобриан започва 

да издава през 1818 г. в подкрепа на каузата на реставрацията във Франция24. По-късно 

консерватори започват да се наричат най-различни групи, противопоставящи се на 

Френската революция. Робърт Блейк твърди, че за първи път в модерен политически 

смисъл понятието е употребено в Англия в анонимна статия в „Quarterly Review” от 

24 O'Sullivan, N. Conservatism. London, 1976, p. 9.
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януари 1830 г., приписана на Уилсън Крокър25. В нея той пише следното: „Днес, както е 

било винаги, ние решително и добросъвестно подкрепяме партията на торите, която би 

било по-удачно да наречем „консервативната партия"26. 

            Консерватизмът е политическа теория, изхождаща от идеята за несъвършенството, 

философията му  е насочена към това не революцията, а еволюцията да е водеща в 

развитието на човешкото общество. Затова и консервативното политическо мислене 

постоянно търси укрепване на реда и законността, съхраняване на ценностите, охлаждане 

на страстите, балансиране на интересите. Политическата теория на човешкото 

несъвършенство означава отказ от илюзии и напразни надежди, приемане на човешкия 

жребий.

Трябва да се спомене, че съществуват разлики между различните видове европейски 

консерватизъм. Те са обосновани от различията и спецификите на обществата, както и от 

вида държавно управление27. Основният фактор, от който зависи това е традицията, която 

лежи в основата на консерватизма. Английският консерватизъм е различен от френския и 

руския, както Филип Бентон пише: „Английският консерватизъм е либерален 

консерватизъм”28. Парламентаризмът, разделението на властите, habeas corpus и rule of law 

са част от историческото наследство на Англия, към което английския консерватизъм е 

силно привързан. Това е разликата с Франция и Русия. Така например  Славната революция, 

според Едмънд Бърк, е консервативно дело, защото има за цел да съхрани традицията, а 

английският крал е детрониран, защото се е опитал да измени принципите на държавата. 

          Френският консерватизъм е по-близък до руския, но и там има разлика – той е 

католически. Въпреки това, могат да се обособят еднакви черти, характерни за 

европейския консерватизъм – монархизъм, религиозност и традиционализъм. За защита на 

гореизложената теза в първа глава е разгледана дейността на Едмънд Бърк като „баща на 

консерватизма”.  Той пръв обособява факторите, които стават водещи за европейския 

25 Blake, R .  The Conservative Party from Peel to Churchill. London, 1972. 

26 Ibid,  p .  6 .  

27 Повече за европейската монархическа практика от XVI-XVIII век – абсолютизма и конкретно за френския 
му вариант: Ташева, Р. Френският абсолютизъм. Основи, теория, принципи. В.Т., 2007.

28 Бентон, Ф. Консерватизмът. С., 1992, с. 61.
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консерватизъм – монархизъм, религиозност и традиционализъм. Философията му  е 

изградена от няколко водещи принципа – преклонението пред църквата и религията, пред 

установения закон и статуквото, скептицизмът към амбициите на човешкия разум да 

сътвори общовалидни принципи в политиката. Според Едмънд Бърк религията, моралът и 

политиката се разглеждат като неразривно цяло.

          Консерваторът не е противник на реформите, но според него те не трябва да се 

противопоставят на традициите, а напротив трябва да са направени така, че да укрепват 

или възстановяват традициите, т.е той е привърженик на еволюционната теория за 

развитието на обществото. Според него най-важните основи за изграждането на всяко 

общество са религията, допълнена с разумни закони. Едмънд Бърк поставя основите на 

консерватизма не само като политическо учение и доктрина, а начин на мислене и 

светоглед. Той няма пряко влияние върху руските консерватори, но идеите му  достигат до 

Източната империя пренесени и доразвити от негови съмишленици като Жозеф дьо Местр.

         В първа глава е изследвана и идеята на император  Александър I за обединена 

християнска нация и Свещения съюз като своеобразен връх в европейската консервативна 

практика.   По време на Виенския  конгрес и след него Александър  I изказва намерението 

си да  запази “Виенската система” с мирни средства и чрез колективни договореностти да  

не допуска дисбаланс на политическите сили, което би довело до нова европейска война.  

Той създава сериозна теоретична обосновка на своите възгледи  за основните задачи на 

Русия и останалите европейски държави. Главно място в нея заема идеята му  за създаване 

на обединена Европа и единна европейска християнска нация, идея, по която се увлича още 

по време на заключителния етап от войната с Наполеон. А опит за реализацията й е 

създаването на Свещения съюз. За да легитимира идеята си, Алeксандър I започва да  

разработва идеологическата основа за неприемане на Наполеон, на основата на която 

впоследствие ще се опират създателите на Свещения съюз.

           Съгласно текста на Акта на Свещения съюз29, договорилите се монарси „отсега 

нататък се съединяват в “неразривно братство” и се считат за сънародници”. Поданиците и 

властващите стават “като членове на единен християнски народ .... три разклонения на 

29 http://www.shsu.edu/~his_ncp/Alliance.html, 07.06.2010.

http://www.shsu.edu/~his_ncp/Alliance.html
http://www.shsu.edu/~his_ncp/Alliance.html
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едно семейство, а именно Австрия, Прусия и Русия”30.  По такъв начин се полагат 

основите за създаването на единна Европа, ръководена от консервативните принципи.     

Свещеният съюз не просъществува дълго време. В средата на XIX век, с началото на 

Кримската война (октомври 1853 - февруари 1856 год.), съюзът на практика е разрушен. 

Въпреки непродължителното си битие, той остава най-сериозният опит за обединение на 

Европа на базата на консервативна философия.         

           В първа глава е разгледана и дейността на Жозеф дьо Местр,  имащ водещо 

значение за формирането на руската консервативна идея. Той е от привържениците и 

пропагандаторите на идеята за създаването на единна християнска нация в Европа. 

Безпорно е влиянието му върху император  Александър  I и конкретно върху  проекта му за 

Свещения съюз като обединение на християнските владетели и народите им в единна 

християнска нация.

         Жозеф дьо Местр  има пряко влияние при формирането на руските консервативни 

нагласи в обществото. Той общува с видни руски държавници и общественици и излага 

идеите си за развитието на Русия и в писмен вид. Консерваторът предава на министъра на 

народното просвещение А. К. Разумовски редица свои бележки, в които излага своите 

мисли за вътрешното устройство на империята и своите предложения за промени в 

областта на просвещението. Негова е идеята образованието в Русия да има религиозен 

характер, а не светски като превенция срещу революцията.

          Жозеф дьо Местр  води кореспонденция и със създателя на руската консервативна 

формула православие-самодържавие-народност, Сергей Уваров. Между  двамата има 

взаимно влияние, което е отразено в Уваровата триада. Поставянето на християнството на 

първо място, т.е. издигайки го като водещ принцип в империята, показва идейна близост с 

дьо Местр, който също счита религията за най-важна.

           Поради надвисналата революционна заплаха в Русия се появява нуждата от 

изработване на консервативна идеология, която да узакони статуквото. Такава задача е 

поставена именно на дьо Местр  от княз Алексей Голицин и той създава „Четири глави за 

30 Цит. по: http://www.shsu.edu/~his_ncp/Alliance.html, 07.06.2010.  

http://www.shsu.edu/~his_ncp/Alliance.html
http://www.shsu.edu/~his_ncp/Alliance.html
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Русия”, като консервативен проект за управлението на Източната империя. Като резултат 

възникват няколко принципа, които стават водещи за руския консерватизъм:

      –  традиционното развитие е най-висша политическа ценност;

      – пренасянето на руска почва на западните форми на управление е погрешно;

      – на Русия е нужна външнополитическа изолация, за да избегне разпространяващата се 

европейска революционна вълна;

      –  монархията е най-добрата форма на управление, защото е низпослана от Бога;

      – религията и Църквата трябва да бъдат основите, върху  които да се изгражда 

империята;

      – отрицателно отношение към Петър  I –  заради реформите и негативната му  политика 

към църквата и религиозността. 

ГЛАВА ВТОРА. „Боготърсачите Фьодор Достоевски и Николай Бердяев”.

  Във втора глава са разгледани Фьодор Достоевски и Николай Бердяев, като 

двама от основните, същевременно и оригинални представители на руския консерватизъм. 

Съдбата им е сходна, както и етапите на духовно развитие. И двамата извървяват пътя  от 

социализма до консерватизма, като обясняват тази своя духовна трансформация с 

натрупването на знания, преодоляването на младежките заблуди и с придобиването на 

житейски опит.

           От емблематичната триада на Уваров православие-самодържавие-народност, 

обобщаваща основните принципи на руските консерватори, Достоевски и Бердяев се 

интересуват най-вече от връзката на руския народ с християнството. Вярата за тях е 

основната движеща сила и техният стремеж е да достигнат максимално близо до Бога и да 
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предадат това знание на ближните си, т.е. на православния народ. Като крайна цел те си 

поставят да помогнат за изграждането на царството Божие на земята т.е. създаването на 

такава система на управление, която ще помага на хората да достигнат духовно 

съвършенство, а така и безсмъртие на душата.

           Именно заради това те се наричат боготърсачи (на руски “богоискатели”), 

като този въпрос интересува цялото руско общество и както споделя  Бердяев:  “Нашата 

епоха се намира под знака на боготърсенето. Търсенето на Бога се отрази в съвременната 

литература, за търсенето на Бога пишат вестниците и списанията, за търсенето на Бога 

високо говорят в обществата и на събранията”31.

           Достоевски и Бердяев осъзнават своя дълг пред народа си като аристократи, 

което означава, че те трябва да му  бъдат учители и да помагат за духовното му развитие. В 

тях съществува и чувство на вина, защото някои от благородниците странят и даже се 

гнусят от сънародниците си. Пропастта, която възниква между  тези две съсловия, е 

сериозен проблем в Руската империя и неспособността да бъде преодоляна е една от 

причините за рухването й. Интелигентната част от обществото е наясно с това и както 

Бердяев споделя: ”...каещите се дворяни са типично руско явление”32.

           Боготърсачите вярват в народа си и даже смятат, че в много отношения той е 

по-мъдър  и по-чист от останалата част от населението. От него другите могат да се научат 

на чистота, откровеност и не на последно място на проста, но много истинска вяра в Бога. 

Едновременно с това Достоевски и Бердяев се интересуват и от отделния човек и от 

различната личност. Индивидуалната духовна борба, съмнения, търсения, правото на избор 

заемат голяма част от творчеството на руските автори. Пътят на отделния човек към 

истината и Бога е изключително сложен и същевременно интересуващ всеки разумен човек 

въпрос. Именно поради това Бердяев и Достоевски отделят голямо внимание на проблема. 

           И двамата разсъждават за мястото и предназначението на Русия в световната 

политика и се стараят да формулират “руската идея” като основна движеща сила на 

империята. Така изяснявайки принципите на държавата и основната й цел, те вярват, че ще 

31 Бердяев, Н. Философия на свободата. С., 2002, с. 206. 

32 Бердяев, Н. Руската идея. С., 2007, с. 288.
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помогнат за възходящото развитие на родината си. Достоевски и Бердяев приемат Русия за 

наследница на Източната римска империя, а оттам и на идеята за Pax Orthodoxa - 

християнска империя, пазителка на православния свят и на истинската вяра.  

           Многобройни са приликите между  двамата, което е нормално, след като имат 

еднакви ценности и идеали, естествено, съществуват и разлики... Влиянието е в посока от 

Достоевски към Бердяев, което последният не отрича, а даже се гордее с този факт.    

      ГЛАВА ТРЕТА. „Лидерите  на консервативния  лагер Константин Победоносцев 

и Михаил Катков”.

           Третата глава от изследването е посветена на Константин Победоносцев и Михаил 

Катков. Именно те са основните фигури, които водят борбата за запазване и съхранение на 

статуквото в империята и дълго време определят основните тенденции на консерватизма. 

Двамата преследват еднаква цел, като използват различни методи за постигането й. Катков 

талантливо пропагандира идеите си чрез публицистиката, а Победоносцев също използва 

пресата, но и въздейства пряко на императорите.  

            Михаил Катков е издател и главен редактор  на две от водещите консервативни 

издания – „Руски вестник"  и „Московски ведомости”. Чрез тях той оказва влияние не само  

върху обществените нагласи и правителствената политика, а и създава определен образ на 

Русия в чужбина. "Катков е кръстник на четвъртата власт – политическия печат" – смята 

съвременният изследовател A.  Цирулников33. Същевременно на страниците на „Руски 

вестник" са публикувани произведения, които стават класика на руската литература като 

"Бащи и синове" на Тургенев, "Престъпление и наказание”, „Идиот”, "Братя Карамазови", 

„Бесове” на Достоевски, "Анна Каренина" и първите глави на "Война и мир" на Лев 

Толстой, "Сребърният принц" на А. К. Толстой. Давайки трибуна на най-популярните 

33 Цирульников, А. История образования в портретах и документах. М., 2001, с. 88.
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руски  автори, Катков работи за консервативната кауза. Те, ако вече не са, стават 

поддръжници на същата идея и почват да пропагандират самодържавната идея като 

Достоевски. Случаят с Тургенев и Лев Толстой е различен. Те не са поддръжници на 

самодържавието, но публикувайки техни творби, главният редактор  на „Руски вестник" 

демонстрира демократичността на консервативната идея, давайки гласност на автори, 

които не са поддръжници на режима, но които имат несъмнен талант. По-този начин 

Катков много ловко използва пресата за пропаганда на статуквото. 

             Верноподаническото служене на Катков на руските императори, преписката, която 

води с тях и аудиенциите, с които го удостояват, в комбинация с неговата ерудиция, 

компетентност и осведоменост по въпросите на държавния живот и смелостта на неговите 

публикации, му  създават репутация на човек с голяма обществена значимост. Неговите 

противници му  приписват едва ли не митическо влияние върху  владетелите и убеждават 

съвременниците си, че много от решенията самодържците приемат под влияние на 

редактора на “Московски ведомости”.          

            Константин Победоносцев е най-влиятелната личност сред руските консерватори. 

Той е ментор на двама императори – Александър III и Николай II  и заема важни постове в 

управленската система на империята. Официалната му  държавна служба започва 1880 г., 

когато е назначен за оберпрокурор  на Светия синод. С тази позиция фактически 

консерваторът застава начело на духовния живот на империята, което му дава огромна 

власт. Назначението му  автоматично го прави член на Комитета на министрите. 

Оберпрокурорът е личността, която задкулисно води консерваторите, той е човекът с най-

висока държавна позиция и е ментор на двама императори. През 1882 г. оберпрокурорът 

влиза в състава на Висшата комисия по печата, имаща право по административен път да 

закрива, което поиска издание. Под негово лично влияние до 1887 г. са закрити 13 

вестници и списания, а също така рязко се ограничава броят на новите издания. 

Победоносцев добре осъзнава силата на печата и неговото влияние. Така също осъзнава, че 

ако пресата се контролира и насочва в “правилна посока”, т.е. тя не само да не критикува 

властта и управлението, а да ги поддържа, това би намалило общественото напрежение и 

повишило имиджа на системата. Поради това консерваторът отдава такова голямо 
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внимание на печатните издания и журналистите като се опитва да ги впрегне с различни 

мерки да работят в негова полза, т.е. в полза на самодържавието.   През втората половина на 

XIX в. почти всички печатни издания явно или завоалирано са на опозиционни позиции, 

което няма как да не притеснява оберпрокурора. Изключение правят изданията на видния 

консерватор  Михаил Катков, но и неговият талант не е достатъчен, за да се справи сам с 

противниците на самодържавието. Така една от първостепенните задачи на ментора на 

Александър  III става да създаде печатни органи, които да са благоприятно настроени към 

властта, които да пропагандират идеите на самодържавието. Достоевски е единствения 

сред великите руски автори, който се противопоставя на либералните, социалистическите 

и революционни идеи и който поддържа консервативната триада –  православие-

самодържавие-народност и може успешно да  противостои на влиятелната опозиционна 

преса. Образът на писателя – разкаял се социалист, осъзнал младежките заблуди, 

завърналият се блуден син, е идеален за целите на Победоносцев. Оберпрокурорът се 

нуждае от такъв човек, който да служи за пример на младото поколение и да му помогне да 

преодолее модерните заблуди. Достоевски е идеалният „манипулатор”, от който 

Победоносцев има нужда. Единственото нещо, което му  е необходимо е гласност и 

чуваемост, а тях Победоносцев с удоволствие му предоставя.

           Победоносцев, въпреки че отрича пресата, умело я използва, за да манипулира 

обществото. Той добре осъзнава, че тя постепенно се превръща в четвърта власт и срещу 

нея не може да се бори, а единствения му  шанс е да работи с нея. Примирявайки се с този 

неприятен факт, като перфекционист, оберпрокурорът успява да намери и най-подходящия 

човек, който да защитава консервативния лагер – Достоевски. Писателят е личността, която 

е популярна в руското общество, известна със своя литературен талант, а освен това има и 

уважението на младите. Най-хубавото за Победоносцев е това, че авторът на „Бесове” 

споделя същите ценности. Достоевски вярва в самодържавието, православието и в 

уникалността на мисията на руския народ. Така той се превръща в идеалното лице на 

консерватизма, а единственото нещо, от което се нуждае е гласност, нещо което 

Победоносцев му  осигурява. Взаимоотношенията им са на равнопоставени, две много 

интелигентни и способни личности, които търсят съвместно истината и обменят идеи 
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относно пътя към достигането й. Въпреки че не успяват в своята мисия – да запазят 

империята, те оставят за бъдните поколения  много материал, върху който да помислят и 

преценят доколко идеите им са били правилни и заслужавала ли си е тяхната борба.  

           В най-пълен вид политическите идеи на Победоносцев намират отражение в 

неговата концепция за „държавната идея”. Според него самодържавието  в Русия  е 

легитимно, наследствено, осветено Богодържавие; а православната църква е нещото, което 

крепи и е основния  стожер  на монархията. Оберпрокурорът счита, че приемането на 

идеите за свобода, равенство и братство в Русия, би довело до същия резултат като в 

останалите държави в Европа, т.е. до революция. А предотвратяването на тази опасност е 

основната негова мисия. Консерваторът разглежда либерализацията като  пряк път към 

анархията и хаоса. Победоносцев разглежда силата на инерцията в Русия като нещо много 

позитивно и нейното преодоляване би означавало загуба на обществена устойчивост. 

Оберпрокурорът мисли, че само традицията може да спаси Русия във времената на бурни 

социални и обществени промени.  Той твърди: „Традицията е изскочила от дълбините на 

народното въображение и до днес остава ценно наследство на народа… Масите разбират и 

обичат традицията…не само защото се стремят към чудесното, но и защото инстинктивно 

виждат в нея една дълбока истина, една абсолютна истина на идеята и чувството”34.

            Всичко това дава основания двамата да бъда определени като лидерите на руския 

консерватизъм, Победоносцев е техният ментор, а журналистът е техният най-добър 

глашатай. Оберпрокурорът се грижи за оформянето на философията и пропагандата на 

консервативната идея, а Катков я разпространява и прави популярна чрез печатните 

издания, ако не най-добре, то поне най-ефективно.

           Използвайки силата на четвъртата власт – пресата, те се опитват да представят 

консервативните идеи на обществото във вид, който може да бъде осъзнат и добре приет. 

Усилията им в сферата на пропагандата съчетават популяризирането на консервативните 

ценности и внушението, че те са изконно руските начала. Победоносцев и Катков са 

изправени пред редица трудности – почти цялата преса, голяма част от висшето общество 

34 Pobedonostsev, Konstantin Petrovich.  Reflections of a Russian Statesman. University of Michigan Press, 1965, pp. 
70-71.
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и интелигенцията са с други убеждения – или либерални или социалистически, а даже 

голяма част с революционно-анархистични. Философията на консерваторите изглежда на 

пръв поглед  ретроградна, опитваща се да върне или задържи нещо, което вече не е 

актуално. Разяснението на идеологията и доказването, че тя всъщност се крепи на 

изконните човешки ценности, които са доказали тежестта си пред най-големия съдник – 

времето, е основна тяхна задача.

     
      ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. „Медиците” на руския консерватизъм Николай Данилевски и 
Константин Леонтиев”.

             Четвъртата глава изследва Николай Данилевски и Константин Леонтиев. Те  

създават цивилизационни теории, обосновани от медицинското им образование, според 

които разглеждат човешките организации като живи организми с присъщите им стадии на 

живот и с логичен край – смърт. В резултат на изследванията си и двамата стигат до 

подобни изводи. Първият е за уникалността на Русия, на нейното държавно управление – 

самодържавието, прието от Византия и доразвито на местна почва. Вторият – за 

славянската цивилизация като различна от западната, за гибелността на чуждите влияния 

върху родината им, за водещото място на православието при изграждането и 

утвърждаването на империята. Третият – за мисията на Русия като спасител на 

човечеството. Именно тези техни идеи ги издигат като двама от най-оригиналните и 

значими представители на руския консерватизъм. 

            Приликите между Константин Леонтиев и Николай Данилевски са многобройни. И 

двамата имат медицинско образование – първият е доктор, а вторият е биолог. Това им 

позволява да представят един по-различен поглед върху  история, религията и философията 

изобщо. Данилевски разглежда човешките цивилизации като биологични единици, 

Леонтиев – също и им поставя медицински „диагнози”. Често техните разсъждения и 

логика са подкрепени от биологични и медицински доводи. Това прави  философията им 
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истински оригинална, защото тя  е комбинация от история, религия и философия, 

изследвани и диагностицирани от медици. Интердисциплинарният им подход несъмнено е 

оригинален за Русия и  позволява те да представят един по-различен начин на разбиране на 

човешкото битие. Тяхното образование вместо да разколебае вярата им, я  засилва. И 

двамата съчетават в изследванията си научни с религиозни доводи и така показват, те не 

само не си противоречат, а взаимно се допълват. 

ГЛАВА ПЕТА. Консервативните журналисти Иван Аксаков и Лев Тихомиров.

           Петата глава на изследването разглежда мирогледа на Иван Аксаков и Лев 

Тихомиров. Те са не само водещи журналисти в консервативната преса, а са сред тези 

личности, които оставят ярка диря в руското имперско общество от средата на XIX- 

началото на XX. Това се дължи на оригиналните им идеи, изказани по особено убедителен 

начин. И двамата използват пресата за своя трибуна, за да постигнат по-голяма чуваемост и 

за да имат възможност да въздействат на повече хора. Иван Аксаков и Лев Тихомиров са 

поддръжници на неограничената монархия, като считат, че най-сигурният регулатор  и 

способ за ограничаване на пълномощията на монарха не е конституцията, а нравствения 

ангажимент, който той поема пред Бога, да се грижи за добруването на поверената от него 

земя. Те твърдят, че това е по-добра гаранция от конституцията, която винаги може да бъде 

променена, а те искат вечен и неизменим контрол над самодържавието. Консервативните 

журналисти виждат в самодържавието отражение на народното, всесъсловно единство. 

Иван Аксаков и Лев Тихомиров са противници на западните учения - либерализъм, 

социализъм и комунизъм, а за свои врагове и на Русия те считат техните продукти – 

нихилисти, атеисти и опортюнисти. Те вярват, че националното развитие на Русия може 

успешно да се случи по руски начин. Борят се за силна и независима Русия, изградена 

върху идеалите на  традицията, стабилността и справедливостта. Със своята дейност, 
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посветена на опазване на самодържавния строй, те заслужават едни от водещите места 

сред руските консерватори.

   

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

           Консерватизмът е не  само политическо направление или партия, а и начин 

на мислене. Той има за цел да осъществява връзката между  бъдещото и миналото. 

Консерваторите са хора, които не вярват в революционните пътища за постигането на 

човешката еволюция. 

            В началото на XIX век консервативната европейска идея е пренесена в Русия. Там 

тя търпи известни трансформации и e доразвита и усъвършенствана от едни от най-

интелигентните хора в империята през втората половина на XIX, началото на XX век – 

Николай Данилевски, Константин Леонтиев, Иван Аксаков, Фьодор  Достоевски, Михаил 

Катков, Константин Победоносцев, Лев Тихомиров и Николай Бердяев. 

          Характерно за всички тях е първоначалното лутане между либерализма, социализма 

и радикализма, последвано от преминаване към тези среди, които се борят за запазване на 

съществуващата система – самодържавието. Те се придържат към консервативната 

формула на Сергей Уваров – православие-самодържавие-народност, като водещи принципи 

на имперска Русия, но в зависимост от личните си виждания я интерпретират по свой 

начин. Въпреки тези различия философиите на изследваните консерватори могат да бъдат 

обобщени около няколко основни идеи:

• Уникалността на Русия. Според консерваторите особеното място, което 

заема Русия, разположена едновременно в Европа и Азия оформя 

специфичния манталитет на народа, държавата и формата й на управление – 
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самодържавието, прието от Византия  и доразвито на местна почва. Те смятат, 

че това е и причината, поради която нито една западна форма на управление 

не би била подходяща за нея, защото не съответства   на спецификите й. Оттук 

издигат идеята за богоизбраността  на руския народ. Консерваторите мислят, 

че родината им има историческата съдба да бъде продължител на делото на 

Източната римска империя, т.е да съхранява и разпространява православната 

цивилизация. Те вярват, че националното развитие на Русия може успешно да 

се случи по руски начин. 

• Мисията на Русия. Уникалността на Руската империя и на нейния народ 

карат консерваторите да вярват, че тя има особена мисия на Земята.  Тезата, че 

Русия трябва да служи на човечеството и по-конкретно на християнството и 

Европа, се заражда още при управлението на Екатерина II и придобива 

завършен вид при царуването на Александър  I. След Наполеоновите войни 

императорът лансира т.нар. “Европейска идея” – създаване на единна нация, 

обединена около християнските принципи и идеали. Консерваторите от 

втората половина на XIX - началото на XX в. считат родината си за 

наследница на Източната римска империя, а оттам и на идеята за Pax 

Orthodoxa – християнска империя, пазителка на православния свят и на 

истинската вяра. Те мислят, че с превръщането на Русия  в империя се появява 

нова идея, общочовешка. А тя е да обедини и спаси човечеството. Родината 

им, според тях, трябва да даде на света нова култура и с тази нова славянско-

източна цивилизация да смени залязващата цивилизация на романо-германска 

Европа. Според тях, предназначение на руснаците е да служат не само на 

славянството като цяло, но и на човечеството. Да служат на Христа и да 

бранят християните от неверниците. Консерваторите считат, че задачата на 

Русия е изграждането на царството Божие на земята, т.е. създаването на такава 

система на управление, която ще помага на хората да достигнат духовно 

съвършенство. Създаването му означава окончателна победа над злото и връх 

на човешкото развитие. Консерваторите твърдят, че мисията на Русия, като 
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спасител на човечеството, е да бъде носителка и пазителка на истинското 

християнство т.е. на православието.

• Монархията. Според консерваторите тя е върховенство на нравствения идеал. 

Те разглеждат монарха в Русия като нещо повече от глава на 

администрацията, той е почитан като „баща на народа”. Ето защо, според тях, 

руският народ търси своите политически идеали в божията воля и в носителя 

на тази воля – царя. Те са поддръжници на неограничената монархия, като 

смятат, че най-сигурният регулатор  и способ за ограничаване на 

пълномощията на монарха не е конституцията, а нравственият ангажимент, 

който той поема пред Бога, да се грижи за добруването на поверената от него 

земя. Консерваторите твърдят, че това е по-добра гаранция от конституцията, 

която винаги може да бъде променена, а те искат вечен и неизменим контрол 

над самодържавието. За вярващия няма по-авторитетен съдник от Бога. Те 

смятат, че властта е от Бога, а заради този произход на монархията и самият 

цар  не може да намали размера на своите правомощия. Дори под заплахата на 

парламентаризма, той не може да отмени правата си даже и да иска. 

• Самодържавието. Според консерваторите Русия е силна само благодарение 

на самодържавието, благодарение на неограниченото взаимно доверие и тясна 

връзка между народа и царя. Те разглеждат формата на управление на Русия 

като легитимна, наследствена и осветена – Богодържавие. Консерваторите 

твърдят, че руският народ разглежда държавния си политически строй – 

самодържавието като предмет на вяра, т.е. счита го за низпослан и съответно 

за най-добър  възможен. Оттук, според тях, възходящото развитие на Русия е 

възможно само ако тя продължи да бъде самодържавна империя, т.е. да се 

ръководи от един цар, властта на който е санкционирана от религията – 

православието - и е подкрепена от народа. Консерваторите смятат, че в 

родината им съществува устройство, основано на нравствено-емоционалната 

и мистическа връзка между  царя и народа. Те виждат в самодържавието 

отражение на народното, всесъсловно единство. То е неизменна част от Русия 
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и ако престане да бъде такава, това би било гибелно и за държавата. Според 

консерваторите самодържавието е монархия, одухотворена от православието, 

което гарантира нейния най-висш промисъл и нейното пълно единение.

• Църквата. Изхождайки от стария византийски принцип за симфонията между 

държавата и църквата, консерваторите й отделят специално внимание. Според 

тях тя е стожерът, на който империята може да се опре и чрез нея може да се 

осъществи диалогът между  властта и народа. Именно в църквата 

консерваторите виждат основния инструмент, чрез който може да стане 

пречистването на хората, да се изгонят “модерните бесове” и да се решат 

острите въпроси на руската действителност. А православната църква е това, 

което крепи и е основният стълб на монархията.

• Православието. Според консерваторите религията е водеща при формирането 

на характера и светоусещането както на отделния човек, така и на целия 

народ. Тя е основното обединително звено за нацията. Религията създава 

ценностите и представите за добро и зло, дава насоки за постигане на 

спасение и безсмъртие. Консерваторите отдават водещо място на 

православието при изграждането и утвърждаването на Руската империя. 

Според тях фактът, че ортодоксалното християнство е официална религия в 

Източната римска империя дава право на  православните да твърдят, че вярата 

им е най-близка до изначалното християнство. 

• Връзката на руския народ с владетеля. Руските консерватори разглеждат 

връзката между  руския народ и владетеля му  като изначална и естествена. 

Според тях царят е възприеман от народа като негов баща и освободител. 

Населението възприема императора като своя еманация. Тази близост между 

народа и царя се изтъква от всички консерватори и е много важен елемент от 

тяхната идеология. Именно единството на народа и близостта му  с монарха, 
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осветени от православието, са основните принципи, върху  които се гради 

консервативната руска теория. 

• Свободата. Руските консерватори не са противници на свободата. Те имат 

едно по-различно разбиране за нея. Консерваторите считат, че свобода е 

необходима в духовния живот, в  съвестта, в творчеството, в отношенията на 

човека с Бога, докато в материалния живот тя трябва да има ограничения.

• Личността. Консерваторите ценят личността и се борят срещу 

обезличаването й. Консерваторите възприемат идеята, че не са важни 

институциите, а хората или кадрите. Този принцип пръв издига историкът 

Николай Карамзин и той се превръща в основна идея за консервативното 

течение. Консерваторите са за издигането на можещите и способните, на 

истинските личности. При консерваторите не съществува сблъсък между 

държава и личност – напротив силната държава е гаранция за съхранението на 

личността. Тя е гарант за нейното съществуване и я пази от обезличаването й 

от тълпата. Според тях държавата предпазва от изкуственото приравняване на 

хората, което създава проблеми за всички. 

• Противниците. Консерваторите имат многобройни и различни противници. 

Такива за тях са западните учения – либерализъм, социализъм и комунизъм, а 

за свои врагове и на Русия, считат техните продукти – нихилисти, атеисти и 

опортюнисти. Консерваторите приемат за велика лъжа на тяхното време 

народовластието, което се утвърждава по време на Френската революция с 

идеята, че всяка власт идва от народа  и има основания в народната воля. 

Според консерваторите, опитите да се посеят в главите на хората недоверие в 

царя, противоречат на православното религиозно чувство. Те считат идеите, 

оспорващи самодържавието, за безнравствени и водещи до деформация  на 

руското национално самосъзнание, а в последствие и до краха на Русия.  

Консерваторите са срещу  егалитарно-либералния прогрес, демокрацията, 

конституционализма, “средния човек”. Сляпото преклонение пред чуждото и 
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нихилизма са два от основните недъзи на руското общество, срещу  които 

консерваторите се борят с пълни сили. За тях  основната причина за кризата в 

Русия е атеизмът на елита й. Консерваторите мислят, че има два вида 

интелигенция – образован елит, който работи за доброто на родината си, и 

друга група, с леви, интернационални, социалистически разбирания, която 

има деструктивна функция спрямо империята. Именно втория вид те 

разглеждат като своя най-голям враг.  Като цяло консерваторите недолюбват и 

евреите заради големия им брой сред силите, които искат да разрушат 

империята. Защитниците на самодържавието подлагат на съмнение 

положителния ефект от реформите на Петър  I. Една от основните му  грешки, 

според тях, е назначаването начело на Синода на чиновник – оберпрокурор, 

като по този начин се лишава руската църква от излъчен от нея ръководител, а 

съответно и от независимост. Друга негова грешка е прекаленото подражание 

на Европа, което може да доведе до това, че Русия да загуби своята същност 

без да се превърне в европейска държава. Според тях таблицата на ранговете и 

окончателното закрепостяване на селяните води до дълбоко разделение и 

отчуждение сред населението на империята. Всичко това кара консерваторите 

да имат по-скоро отрицателно мнение към императора-реформатор.

            Внимателното проучване на руския консерватизъм разкрива един различен образ на 

руския консерватор  – не на елементарния реакционер, а на човека, отразяващ идеи, които 

са общоевропейски, възникнали като естествена реакция срещу  “модерността”. 

Обикновено той е възприеман като ретрограден и закостенял човек, а всъщност 

консерваторите утвърждават вечните ценности – Бог, Отечество, Народ и искат да издигнат 

човека и така да го избавят от зависимостта му от всички земни идоли, от всички съблазни 

на чуждия  разум, превръщащи човека не в уникална личност, а в част от безлична тълпа. 

Те се борят за силна и независима Русия, изградена върху  идеалите на  традицията, 

стабилността и справедливостта. Консерваторите издигат идеята за държава на духа, която 

да бъде ръководена от нова ценностна система, даваща възможност на човека да се развива 
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в посока, водеща към съвършенство. Те са руските духовни скиталци-боготърсачи, 

търсещи пътя към възцаряването на Божието царство на земята.

           Събитията от и след руската революцията от 1917 г. поставят много въпроси относно 

правилността на идеите на консерваторите и предупрежденията, които  отправят относно 

опасностите и последствията от радикални промени – дали те са носители на нещо добро и 

съзидателно или тяхната цел е разрушение и преразпределение на благата… Думите на 

руския общественик Пьотър  Струве от 1918 г. най-добре обобщават ситуацията: „Руският 

консерватизъм, каквото и да си говорим, някога създаде велика държава, а руският 

революционализъм бързо я разруши”35.     

ПРИНОСИ

1. Първото цялостно изследване в България  на руския консерватизъм от втората 

половина на XIX, началото на XX век.

2. Историософският подход към изследването на проблема.

3. Доказването на тезата, че руският консерватизъм е европейски.

4. Разглеждането на руския консерватизъм не само като политическо учение, а и  

      като философия и начин на мислене.

 

       

35 Цит. по: Российские консерваторы. М., 1997, с. 14.
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