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БЕЛИТЕ ГЕНЕРАЛИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯТА НА СТАРИЯ РЕЖИМ

   1917 година се разглежда от съветските и руските изследователи като 
една от най-драматичните години в руската история. Причините за 
подобна теза са напълно обясними: в страната са извършени две 
революции – Февруарската и Октомврийската (дори се поставя знак за 
равенство между тях и се казва, че това е един процес), абдикира 
последният руски самодържец, съставено е Временно правителство, на 
власт се установяват болшевиките, които обаче с действията си веднага 
предизвикват своите опоненти. Събитията се развиват на фона на 
Първата световна война, а на руската територия започва и Гражданската.
   Публикацията разглежда възгледите на част от белия генералитет за 
държавното  устройство на Русия. Без да се омаловажават множеството 
имена от белия офицерски състав, ясно е, че статията представя една 
малка част от него. Във връзка със събитията от 1917 г. и 1918 г. в Русия, 



са отразени намеренията на основателите на бялото движение - 
генералите Л. Г. Корнилов,  М. В. Алексеев и в качеството на временен 
Върховен управляващ, на адмирал Колчак. Посочените личности са 
доказани военачалници. Целта обаче е да се проследят проектите им 
относно държавната форма на управление и степента на обвързване със 
стария имперски режим в Русия. За да се избегне широкият диапазон от 
пристрастност по темата, в статията са цитирани със съкращения речта на 
ген. Корнилов от края на август 1917 г., „Политическата програма” както и 
интервюто и обръщението към руския народ на адмирал Колчак.

* * * * *
    Довчерашните възпитаници на имперските военни училища са 
възмутени от случващото се в редовете на руската армия, особено в 
последните две години на Първата световна война. Задълбочаващите се 
процеси на деморализация, дезертьорство, продължителната умора и 
напрежение по фронтовете, както и разочарованието от бездействието на 
Временното правителство през 1917 г., настройват офицерите да заемат 
позиция, различна от тази на управляващите. Благоприятна почва за 
разрушаване на стария ред  представлява създадената поради „дългата и 
тежка борба, от липсата …на работна ръка и от увеличаващата се 
мизерия сред масите” обстановка.1  Започналата промяна в редовете на 
монархическата армия е необратима. На  1 март е издадена Заповед  № 1 
за унищожаване чиновете, ордените,  отличията,  въведени са нови 
правила. Животът в армията придобива различен вид, а след 
Октомврийската революция зависи от новото управление на Съвета на 
народните комисари (СНК). Офицерите, заподозрени в контрареволюция, 
изтощени от военните години, изоставят бойните редици и се преселват в 
различни части на страната – по Дон, в Киев, Сибир и т. н.
   Октомврийската революция заставя генерали от имперската армия да 
се противопоставят на болшевиките. Подобно противопоставяне 
съществува и в предходните месеци, когато на власт е Временното 
правителство. Изпълняващи воинския си дълг, на различни високи 
постове, бъдещите бели генерали са възмутени от действията на 
управляващите и развала в армията. Много по-дълбоко изследва 
проблемите Николай Стариков в книгата си „1917 Разгадка „русской” 
революции”, където посочва Керенски и неговите съучастници за основни 
рушители не само на армията, но и на страната2.  

1Държавен Военноисторически архив (ДВИА), ф. 2, оп. I, а. е. 61, с. 21

2Стариков, Н. 1917 Разгадка „русской” революции, С. Петербург, 2014, с. 81



      За да бъде спряна анархията, произвола и антируската политика на 
управляващите, в края на 1917 г. се полага началото на бялата борба. 
Нейни основоположници са ген. М. В. Алексеев, ген. Л. Г. Корнилов и ген. 
А. М. Каледин. Първото обединение между висшите офицери е 
Алексеевската организация, която малко по-късно прераства в 
Доброволческа армия. Генералите поставят началото на бялото движение, 
което трябва да възстанови руската армия и руската държава, да доведе 
войната със съюзниците до победен край и да свали новата власт. От своя 
страна болшевиките ги определят като контрареволюционери и съвсем 
условно им преписват белия цвят. Поставянето на белия цвят подсказва 
разграничаването от болшевиките, които се стремят да дискредитират 
своите противници. Освен това, по този начин червените подчертават, че 
борбата, която са повели е насочена срещу възстановяването на царска 
Русия и реставрация на монархията. Казано в по-широк смисъл, образуват 
се основните противникови сили и започва Гражданската война в Русия.
   Характерен момент е, че както Доброволческата армия, така и 
съставените по-късно бели войски целят възстановяване на руската бойна 
мощ и организиране на борба срещу Съветите. По тази причина те 
първоначално не обръщат подобаващо внимание на държавното 
устройство. Във хода на събитията, няколко месеца по-късно, офицерите 
започват да се спират на въпроса. Решаването на държавните, 
национални и социални проблеми в Русия се отлага до свикване на 
Учредителното събрание. Провалът през януари 1918 г. на Учредително 
събрание също оказва своето влияние.
    Събитията в Русия следват своя необратим ход. С рухването на 
династията, през осем месечното управление на Временното правителство 
се забравя отстояването на интересите на Русия. Един от първите 
деятели, който обръща внимание в своите записки на изчезващото 
понятие „Родина” е бившия Върховен главнокомандващ  ген. М. В. 
Алексеев. Изследователят Н. Н. Рутич дори добавя, че забележката на 
генерала може да се разгледа като причина за създаването на 
Доброволческата армия и е основание да се служи до край на Родината, 
на Русия3. 
   След Февруарската революция до 22 май 1917 г. Михаил Василиевич е 
назначен за Върховен главнокомандващ. В своята приветствена реч от 
май 1917 г. по повод откриването на Конгреса на офицерите, свикан със 
знанието на правителството, ген. Алексеев точно очертава настроенията в 
действащата армия. Изказването е пропито от патриотични чувства и 

3Рутич, Н. Н. Думская монархия: Статьи разных лет. С. Петербург, 1993, с. 140



липсват упреци към управляващите. Основната концепция се състои в 
нуждата от общи усилия за спасение на родината, без и най-малка следа 
от реставраторски намерения4. 
   Ръководните постове, които заема в армията от времето на царска 
Русия не отвеждат Алексеев към необмислена преданост към императора. 
Повод за подобно доказателство е лечението в Крим продължило от 
ноември 1916 до февруари 1917 г. В  качеството на началник щаб на 
руската армия, при генерала пристига делегация, която го информира за 
назряващия преврат. Въпреки положената клетва, Алексеев изказва 
мнение за запазване на държавното устройство докато трае войната, но 
едновременно с това и не споделя с господаря5.
   Един от често поставяните въпроси е свързан с политическата 
пристрастност на белите генерали. Не са малко авторите (предимно 
съветски – б. а.), които ги нареждат в средите на монархистите.  В 
представения случай с обществената група, посетила Крим и отзвука от 
новината, не се дават основания М. Василиевич да бъде определен като 
краен монархист. В. П. Слободин говори за недоверие на Алексеев към 
старата власт и за дълг не към определена форма на управление, а на 
първо място към родината6.
   Възгледите на В. М. Алексеев са отразени в писмото му до ген. Д. Г. 
Шчербачев от 13 август 1918 г. Те се основават на принципите за 
възраждане на единна и неделима Русия, възстановяване на нейната 
територия и самостоятелност, въвеждане на ред  и безопасност за всички 
граждани, възможност да се пристъпи към труд, за да се възстанови 
престъпно разрушената държавност и народното стопанство и съхранение 
на националното богатство от по-нататъшно разхищение7. Изказаните 
идеи се превръщат в основни цели и задачи на Алексеевската, а след това 
и на Доброволческата армия.  Генерал Алексеев предвижда 
осъществяването им да бъде постигнато чрез „преходно управление във 
вид на военна диктатура на едно лице, а не на повече…”8. Според  него, в 
началния етап не може да бъде избран определен политически ход, но 

4 Белая Россия, Альбомъ №1, Издание первое, Ню Йорк, 1937, с. 14.

5  Лехович, Д. А. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. М. 1992, 64–
66. 

6  Слободин, В. П.  Белое движение в годы гражданской войны в России (1917–1922 гг.) 
Учебное пособие, М, 1996, с. 20.

7 Слободин, В. П. Цит. съч., с. 4.

8 Слободин, В. П. Цит. съч., с. 19.



преценявайки че няма друга форма, която да обезпечи към момента 
целостта, единството и величието на страната е необходимо установяване 
на конституционна монархия. Следователно основателят на бялата идея е 
привърженик на монархическото управление. От тук произтича и общото 
схващане на мнозина изследователи, че бялото движение е реакционно и 
монархическо. Едновременно с това, цялата дейност на ген. Алексеев 
обаче свидетелства за липса на реставраторски мерки и по-вярно ще е да 
се говори за установяване на свободна и демократична Русия.
   Y Следващите действия, декларации и речи, произнесени от средите 
на белите представители, независимо от коя част на руската територия 
произтичат, се характеризират с отсъствие на каквито и да било стремежи 
за възраждане на стария ред.
Y На 2 ноември 1917 г . в Новочеркаск пристига бившият 
Главнокомандващ руската армия ген. М. В. Алексеев. Първите му 
действия се свързват с публикуване на обръщение към офицерите, в 
което ги призовава да се съберат на Дон за борба с болшевиките. Целта е 
да бъде мобилизирано „всичко живо, останало от старата руска армия”9.
   След болшевишкия преврат генерал Лавр Корнилов успява да пристигне 
на Дон, където М. В. Алексеев вече се е заел с организирането на армия. 
Под  ръководството на ген. Алексеев в новата военна структура се 
записват предимно офицери, студенти и гимназисти като липсват 
свидетелства за присъединяване на селско население. Надеждите на 
Михаил Василиевич са в делото да помогнат съюзниците. Корнилов се 
присъединява към начинанието. Безспорните му качества на храброст и 
честност към подчинените го отвеждат на ръководен пост в 
организацията. След известни недоразумения между двамата, 
фактическото командване на Доброволческата армия е поето Л. 
Георгиевич, а ген. Алексеев се заема с преговорните отношения със 
съюзниците и обичайните дейности на финансов министър.
   За разлика от ген. Алексеев, политическите въпроси, които занимават Л. 
Корнилов, датират още от времето, когато той изпълнява длъжността 
Върховен главнокомандващ. Вниманието му по тях се засилва през 
месеците юли-август 1917 г. в споровете с А. Ф. Керенски. Започва да 
обмисля въвеждане на военната диктатура като единствен начин за 
спасение на положението. При срещата им в Зимния дворец на 3 август, 
Корнилов предлага законодателни промени. Керенски отказва. На 
провелото се няколко дни по-късно в Москва Държавно съвещание, Л. 
Корнилов отново поставя акцент върху провала в армията и нуждата от 

9Айрапетов, О. „Живой мертвец”, породивший белое дело. – Родина, № 3, 2008, с. 13.



дисциплина. Преценявайки, че властта се изплъзва, правителството 
отстранява Корнилов и го обявява за изменник. Това дава повод на 
генерала да произнесе тежки думи за управляващите:
    „…Настана часът, в който да се притечете в помощ на Родината. 
Обвинявам Временното правителство за нерешителност на действията, в 
неумение и неспособност да управляват, за допускането на германците да 
господстват в нашата страна…; освен това обвинявам някои членове на 
Правителството в пряко предателство на Родината и ще приведа 
доказателства за това: когато на 3 август бях на заседание на Временното 
правителство в Зимния дворец, министър Керенски и Савинков ми казаха, 
че не трябва да се говори, тъй като сред министрите има съмнителни 
хора.
   Ясно е, че такова Правителство води страната към гибел, че на такова 
Правителство не трябва да се вярва и заедно с това не може да спаси 
нещастна Русия…когато вчера ми поискаха оставката от длъжността на 
Върховен главнокомандващ… аз се отказах от такова искане… Няма да 
се подчиня на разпорежданията на Временното правителство и заради 
спасението на свободна Русия ще тръгна против него и против 
безотговорните негови съветници, които продават Родината… заявявам, 
че нищо не искам, освен съхранението на велика Русия и се кълна да 
водя народа по пътя на победата над враговете до Учредителното 
събрание, на което сам той ще реши своята съдба и ще избере режима на 
новия си държавен живот…”10.
   Речта на Лавр Георгиевич поставя началото на сформиране на 
контрареволюционните сили, които се вливат в бялото движение. Г. З. 
Йоффе прави уточнението, че зад личността на генерала не стоят никакви 
партии, а А. И. Деникин твърди, че „Корнилов нито е социалист, нито 
реакционер”11.
   След дръзкото изказване, генералът е арестуван и отведен в затвор. 
Възгледите на генерала са продължени и намират израз в т.нар. 
„Политическа програма на генерал Корнилов”. Документът се счита за 
таен, но всъщност свободно се предава между неговите привърженици. 
След обемен предговор, включващ скръбта от състоянието, в което се 
намира родината, поради действията на Германия и болшевиките, авторът 
обявява „че отново встъпва на сцената на политическата борба, 
поставяйки си задача в близко време да премахне болшевизма и да бъде 
създадено в Русия управление, което обезпечава реда, гарантира 

10 Белое движение. Исторические портреты. М., 2014, 29–31.

11 Слободин, В. П. Цит. съч., с. 15.



гражданските права…”12. В  програмата са изложени 14 точки, които 
трябва да се следват:
 „1. Възстановяване на правата на гражданите: всички граждани на Русия 
са равни пред законите, без разлика на пол и националност; унищожаване 
на класовите привилегии; съхраняване неприкосновеността на личността 
и жилищата, свобода на преместване и местожителство и пр.
2. Пълно възстановяване свободата на словото и печата.
3. Възстановяване свободата на промишлеността и търговията, отмяна на 
национализацията върху частните предприятия.
4.  Възстановяване правото на собственост.
5. Възстановяване на руската армия на основата на войнската 
дисциплина. Армията трябва да се формира на доброволни начала ( по 
образец на английската армия), без комитети, комисари и изборни 
длъжности.
6. Цялостно изпълнение на приетите от Русия съюзни задължения според 
международните договори. Войната трябва да се води до край в тясно 
единство със  съюзниците. Мирът, който ще се сключи трябва да бъде 
всеобщ и почтен, да се основава на демократични принципи и да даде 
права на поробените народи за самоопределение.
7. Въвеждане в Русия на всеобщо задължително начално образование с 
широка автономия на местните училища.
8. Разгоненото от болшевиките Учредително събрание трябва да бъде 
свикано отново. Изборите за Учредителното събрание трябва да бъдат 
проведени свободно по цялата територия, без натиск върху народната 
воля. Личността на народните избраници е свещена и неприкосновена.
9. Избраното правителство е отговорно за своите действия само пред 
Учредителното събрание, на което и ще предаде цялата пълнота на 
държавно-законодателната власт. Учредителното събрание, като 
единствен стопанин на руската земя, е длъжно да изработи основните 
закони в руската конституция и окончателно да проектира държавния 
строй.
10. Църквата трябва да получи пълна автономия по религиозните дела. 
Премахва се държавната опека над религиозните дейности. В пълна 
степен се осъществява свободата на вероизповеданията.
11. Сложният аграрен въпрос се предоставя за решение на 
Учредителното събрание. До изработване на окончателната форма на 
поземления въпрос и издаването на съответните закони, всякакви 
грабителски и анархистични действия, се признават за недопустими.

12 Катков, Г. М. Дело Корнилова. М. 2002, с. 156.



12. Всички граждани са равни пред законите на съда. Смъртното 
наказание остава в сила, но се прилага само в случаите на тежки 
държавни престъпления.
13. За работниците се запазват всички политико-икономически 
придобивки в областта на наредбите за труда, свобода на работническите 
съюзи , събрания и стачки , с изключение на насилствено 
национализираните предприятия и работническия контрол, водещи до 
гибел родната промишленост.
14. На влизащи в състава на Русия отделни народности се признава 
правото на широка автономия, обаче при условие за запазване на 
държавното единство. Полша, Украйна и Финландия се отделят в 
национално-държавни единици, които трябва да бъдат поддържани от 
правителството на Русия в стремежа им за държавно възраждане, така 
че вечният и неразрушим съюз още повече да спои братските народи”13.
   По молба на Лавр Георгиевич, „Програмата” е предадена на ген. 
Алексеев заедно с придружаващо писмо. В него авторът препоръчва тя да 
не се публикува до момента, в който стане необходима. От своя страна 
Алексеев препраща документа до своя политически съветник П. Н. 
Милюков. Той изразява несъгласие със самото съществуване на такъв 
документ, тъй като написването й не е обвързано с консултации на 
политическите партии. Милюков не пропуска да напомни, че намесата в 
предходните месеци на Корнилов в политиката води до неуспех. Без да се 
съобрази с  прозорливостта на генерала, Милюков настоява „Програмата” 
да се представи за широко разглеждане, но и че публикуването й би 
довело до отлив от доброволческото движение. Не без основание 
съветникът се опасява, че Корнилов предпочита да учреди военна 
диктатура, за да избегне съставяне на правителство, сходно с Временното 
от 1917 г., което дори не успява да се справи със задачите, които само си 
поставя. 
   Според текста на документа съществуват ред  слабости, например 
поземления въпрос. Самият Л. Корнилов произхожда от казашко 
семейство, което притежава земя. Той  няма достатъчни познания за 
проблемите в общинните владения. Факт е, че почти всички бели генерали 
предвиждат връщане на земята на нейните крупни собственици – идея, 
която рязко се разграничава от прокламациите на червените. Изучавайки  
Гражданската война и произтичащите от нея събития и разграничаването 
между белите офицери и болшевиките по този въпрос, днес може да се 
твърди, че решението на проблема за земята до голяма степен има 

13 Катков, Г. М. Цит. съч., 156–158.



отрицателен ефект за бялото дело. Още при зараждането на 
контрареволюционните бели сили слабостите в техните програми (както и 
в „Програмата” на Корнилов) заедно с други фактори изиграват своята 
роля за тяхното поражение.
   Въпреки несъвършенствата в политическо отношение, никъде в 
„Програмата” не става въпрос за реставрация на имперския вид на 
страната. В  „Политическата програма” на Корнилов се говори за свикване 
на Учредително събрание с депутати, избрани чрез всеобщо гласуване. В 
документа от 27 декември 1917 г. Доброволческата армия потвърждава, 
че ще признае волята на Събранието.
   Преведените факти доказват, че сред самите вдъхновители на бялото 
движение няма яснота по политическите въпроси и не съществува 
единство във възгледите за бъдещото устройство на страната. Генерал 
Алексеев говори за конституционна монархия, а Корнилов – за 
Учредително събрание, което ще избере държавния строй. Обединението 
между тях се основава на целта, която стои пред Доброволческата армия, 
но никъде не са заявени  монархическите принципи. 
    В  продължение на една година след Октомврийската революция по 
цялата територия на Русия се създават правителства и армии, 
противостоящи на новата съветска власт. Следващите действия, 
декларации и речи, произнесени от средите на белите представители, 
независимо от коя част на руската територия произтичат, се 
характеризират с отсъствие на каквито и да било стремежи за 
възраждане на стария ред. Неосъществената идея от лятото на 1917 г. 
относно военна диктатура отново излиза на преден план през ноември 
1918 г.
    Титлата временен Върховен управляващ  в Русия получава единствено 
адмирал А. В. Колчак. Характерът на преврата, извършен в Омск година 
по-късно, често е определян като кадетско-монархически. В  дневника си 
В. Н. Пепеляев отбелязва, че именно те, кадетите, носят отговорност за 
преврата, и с него свързват своя дълг за укрепване на властта.14 Трайното 
обвързване и обвиненията към А. В. Колчак в полза на монархическото 
устройство на Русия до голяма степен се основават на участието на 
монархисти в преврата. Осъществяването на временната върховна 
държавна власт от Ал. Колчак започва от 18 ноември 1918 г. Не трябва да 
се пропуска факта, че дейността му е в тясна зависимост от Съвета на 
министрите. 

14Рунов  В. Р. Португальский. Легендарный Колчак. М., 2014 , с. 310.



   Твърде пристрастна, една от поздравителните телеграми до Колчак, 
връща към идеите на ген. Алексеев за спасението на Родината. 
Свещеникът на 4-та стрелкова Уфимска дивизия Александър пише: „…
отдаден на Родината и на защитата на отечеството… досега не е имало 
правителствен човек, искрено обичащ Русия и такъв, който да чувства 
страданията на Русия и с любов да я лекува…”15. В  същия тон е и 
приветствието на ген. Деникин до Колчак, в което се заявява, че той 
„трябва да доведе страната до Учредително събрание”.16 Публикуваната в 
„Правителствен вестник” Заповед № 46 от 27 ноември 1918 г. гласи: „… Аз 
ви призовавам да се сплотите около мен… да спазвате войнската 
дисциплина, отказвайки се от всякаква политика, партийност, да оставите 
малките, лични сметки, интриги и вражди… и да изпълните честно дълга 
пред Родината с оръжие в ръка”17. 
   Веднага след  преврата, адмиралът издава заповед, разкриваща 
основните направления на новата власт: „Приемайки кръста на тази власт 
в изключително трудните условия на Гражданска война и при пълно 
разстройство на държавните работи и живот, обявявам, че аз няма да 
тръгна по пътя на реакцията, нито по гибелния път на партийността. 
Главна цел ще е създаването на боеспособна армия, победата над 
болшевиките, и установяване на законността и порядъка”.18  Александър 
Василиевич се ползва с подкрепата на Антантата, която му оказва 
материална и политическа помощ. Главна задача пред  новото 
правителство е борбата с болшевиките и съхранение на държавността. В 
перспектива остават демократичните преобразования, въвеждането на 
граждански свободи, свикване на Учредително събрание, което да реши 
държавното устройство.19

   Първото интервю  на Върховния управляващ пред  журналисти е с дата 
28 ноември 1918 г. Организиран е прием за представителите на 
вестниците „Сибирская речь”, „Заря”, „Слово”, „Вестник Временного 
правительства”. На срещата адмиралът мотивира причините за 
приемането на властта, задачите, които си поставя и възгледите си: 

15Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 176, оп. 4, д. 9, с. 71.

16ГАРФ, ф. 176, оп. 4, д. 93, с. 2.

17ГАРФ, ф. 176, оп. 14, д. 82, с. 2.

18Гончаренко, О. Г. Белое движение. Поход  от Тихого Дона до Тихого океана, М., 2007, 
94–95.

19История России новое и новейшее время. М., 2010, с. 439; Шамбаров, В.  
Белогвардещина. Параллельная история Гражданской войны., М., 2012, с. 340.



„Когато се разпадна Общоруското Временно правителство, и на мен ми се 
наложи да приема цялата пълна власт, аз разбирах с какво трудно и 
отговорно бреме се захващам.
   Аз не исках властта и не се стремях към нея, но обичайки родината, не 
смеех да откажа, когато интересите на Русия изискваха аз да застана на 
чело на управлението.
   Моментът, който сега преживяваме е от изключителна важност. Русия е 
разпокъсана, стопанството разрушено. Няма армия… и продължава 
гражданската война, в която в братоубийствени сражения умират хиляди 
нужни сили, които биха допринесли огромна и неоценима услуга на 
Родината.
   Аз няма да се спирам на причините, довели до разпад на властта на 
Временното правителство, но не трябва да има съмнение, че аз не се 
явявам самозванец или дори окупатор на властта и искам да напомня при 
каква обстановка ми бе предадена властта.
   ….в съгласие с наличните членове на Временното правителство, Съвета 
на министрите прие цялата пълнота на властта, която след това със 
специален акт, извършен от същия Съвет на министрите, бе връчена на 
мен.
    Предаването й е мотивирано от тежкото положение на държавата и от 
нуждата властта, военна и гражданска, да се съсредоточи в ръцете на 
едно лице.
   Това е необходимо за нашите военни, международни успехи; жизнено 
необходимо за водене на твърда и решителна вътрешна политика, нещо 
което съсипа коалиционната директория с нейното бездействие в борбата 
с различните течения и половинчати решения…
   Наричат ме диктатор.
   Нека е така – не се боя от това определение и помня, че диктатурата от 
древността е републиканско учреждение…
   Приемайки властта, незабавно ще разясня на населението, от какво ще 
се ръководя в държавната си работа.
   Казах, че няма да тръгна по пътя на реакцията, нито по гибелния път на 
партийността. И това свое обещание ще оправдая не с думи, а с дела.
Аз сам бях свидетел колко гибелно се отрази старият руски режим… и 
няма да се стремя отново да се върнат тежките дни от миналото и да 
реставрирам всичко онова, което народа признава за ненужно.
   …в наши дни държавата може да се развива единствено на 
демократична основа…
   Редът и законът в моите очи са неизменни спътници… Ще предприема 
всички мерки, с които разполагам по силата на извънредните си 



пълномощия, за борба с насилието и произвола. Ще се стремя да 
възстановя правилното функциониране на държавния живот …, така 
грубо и дръзко нарушено от предателската ръка на болшевиките.
   … само унищожението на болшевизма може да създаде условия за 
спокоен живот…; след изпълнението на тази тежка задача отново всички 
можем да помислим за правилното устройство на нашата държава.
   Обстановката, в която се намираме, заставя мен и моите помощници да 
съсредоточим цялото си внимание преди всичко върху създаването на 
силна боеспособна армия. Това е нашата първостепенна задача. S
   Без армия няма държава; без армията не съществува възможност да се 
защитава достойнството и честта на родината… Ако интелигенцията се 
явява мозъкът на страната, то армията е източник на нейната сила и 
защитеност.
  Друга близка задача, свързана с армията – това е съгласието с 
останалите държавни образования, които се стремят да се освободят от 
болшевиките…
   В резултат на обединителния процес в Русия вече ще се поставят 
въпроси, вълнуващи различните обществени кръгове, а именно – какво 
ще е управлението, което ще се установи в Русия.
   Веднъж създадени нормални условия на живот, при които ще се спазва 
законността и реда в страната, ще може да се пристъпи към свикване на 
Национално събрание.
   Аз избягвам да наричам Националното събрание Учредително, тъй като 
последното твърде много се компрометира. Опитът да се събере 
Учредително събрание в дни на криза, дава твърде еднопартиен състав. 
Вместо Учредително събрание, е свикано партийно, което запява 
„Интернационал” и е разпръснато от матросите. Повторението на този 
опит е недопустим.
   Затова аз говоря за свикване на Национално събрание, където в лицето 
на своите избрани представители народът ще установи формата на 
държавното управление, съответстващо на националните интереси на 
Русия.
   … Работата по възраждането на Русия е огромна. Тя е непосилна за 
един човек.
   Ако аз съм безумец, ще се замисля да я изпълня еднолично. Но не, 
цялата трудна работа ще изпълнявам в пълно единство със Съвета на 
министрите и съм дълбоко убеден, че нашите намерения ще срещнат 
доверието и поддръжката на цялото население. В това ме убеждават 



стотиците приветствени телеграми, искрени и горещи, които получавам 
сега от всички краища на Сибир”20.
   По примера на ген. Алексеев, адмирал Колчак поставя на първо място 
възраждането на Русия и възстановяването на реда в нея, съставяне на 
армия и изгонването на болшевиките. Едва след това е заговорено за 
свикване на ново, некомпрометирано събрание, което Върховният 
управляващ  нарича Национално. Адмиралът разчита именно събранието 
да определи бъдещото устройство на страната.
   Прави впечатление, че през цялото време на управлението си Ал. 
Колчак говори за свикване на Национално Учредително събрание или 
Земско събрание като условие за възстановяване на руската политическа 
система . Създадени са Комисия по въпросите за общоруско 
представително събрание с учредителен характер и областни 
представителни учреждения. Те трябва да изработят проект, който да 
разгледа принципите за всеобщо, равно и тайно гласуване. Прякото 
гласуване се отнася само за градовете с жители над 200 хил. човека, а в 
селските райони се предвижда двустепенно гласуване.21  Избирателни 
права се предоставят на всички граждани над 25 годишна възраст, 
изключвайки тези, които участват в болшевишките бунтове. Подобни 
мерки обаче не успяват да се наложат в годините на Гражданската война 
и проектът остава една формалност.
   На въпроса монархист ли е Колчак, адмиралът отговаря по следния 
начин: „Аз бях монархист... и не мога да се считам за републиканец, тъй 
като това не съществуваше. До революцията от 1917 г. аз бях 
монархист…, но в резултат на Февруарската революция… положих 
клетва за вярност към Временното правителство… и от този момент се 
почувствах свободен от всякакви задължения, свързани с монархията…, 
самият народ е длъжен чрез учредителен орган да избере 
управлението… Аз считах, че монархията вероятно е напълно унищожена 
и за мен беше ясно, че възстановяването на предходния вид на 
монархията е невъзможно, а нова династия в наше време няма да изберат 
и считам че с този въпрос е приключено и мислех, че ще се установи 
някакъв републикански образ на управление, който ще отговори на 
потребностите на страната”22.

20Гинс, Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный моментрусской истории 1918–1920 
гг. М., 2013, 39–242; в. Сибирская речь, Омск, №92/30.ХI. 1918 г., с. 4..

21С Колчаком-против Колчака. Краткий биографический словарь. М., 2007, с. 183.

22Верховный правитель России: документы и материалы следственого дела адмирала 
А.В. Колчака. М., 2003, 33–34.



   Според  А. В. Смолин, А. В. Колчак първоначално е монархист и верен 
служител на съществуващия самодържавен строй. Подобно определение 
всъщност е характерно за целия офицерски състав, получил 
образованието си в имперска Русия. Промяната на политическата му 
ориентация се свързва със събитията от февруари 1917 г., предпочитайки 
обаче военната диктатура и въвличането на армията в управлението на 
страната.23

   Потвърждение за настроенията, вълнуващи Колчак през март 1917 г. е 
следното изказване: „ Аз приветствах промяната в правителството, 
считайки че властта ще е на народа… Затова, когато господарят се 
отрече, беше ясно че монархията е паднала и връщане назад няма…”24. В. 
П. Слободин отбелязва, че Дж. Бринкли в статия, посветена на бялото 
движение, обръща внимание на факта, че нито Деникин, нито Колчак си 
поставят реакционната цел – реставрация на стария режим. Съставеното 
през март Временно правителство дава нови надежди на Ал. Василиевич, 
тъй като предходната власт не е в състояние да доведе войната до 
победен край и да въведе демократични реформи в страната. Нещо 
повече, прави впечатление, че Върховният управляващ точно повтаря 
възгледите и взаимства идеите на основателите на бялото движение 
Алексеев и Корнилов.
    В  своя труд  Л. А. Суетов привежда доказателства, че съветската 
историография е тази, която популяризира идеята, че белите се борят за 
възстановяване на буржоазно-помешчическия строй и техния режим се 
я в я в а в о е н н а дик т а т у р а н а б у ржоа з н о - п омешчи ч е с к а т а 
контрареволюция.25  Подобно схващане е грешка, тъй като липсват 
доказателства за намерения от страна на което и да било бяло 
правителство да върне монархическия ред. Белият генералитет обещава 
Учредително събрание, което да избере държавното устройство на Русия. 
В  допълнение, трябва да се отбележи, че белите са алтернатива на 
съветската власт и не се стремят за връщане към миналото. Издигнатите 
лозунги на А. И. Деникин „Велика, единна и неделима Русия”, както и на Н. 
Врангел „За Русия и за свободата” подкрепят подобна теза.

* * * * *

23Смолин, А. В. Два адмирала: А. И. Непенин и А. В. Колчак в 1917 г. С. Петербург, 2012, 
с. 191.

24Белиг, А., А. Беспалов. „Я хотел  вести свой флот по пути славье и чести” (к 130-летию 
со дня рождения адмирала А. В. Колчака. – Морской сборник, № 11, ноябрь, 2004, с. 70.

25Суетов, Л. А. Белое дело. Санкт Петербург, 2000, с. 5.



   Бялата идея се оформя непосредствено след Октомврийската 
революция при вече зародили се контрареволюционни сили. Е. В. Волков 
отбелязва, че дори някои автори свързват появата й с края на август 1917 
г. във връзка с речта на Корнилов против Временното правителство и 
Съветите26. 
   Днес, изследванията на бялото дело и белите идеи предизвикват голям 
интерес. Изследователите на темата променят концепцията на съветската 
историография, поставят нови граници, развенчават монархическия облик 
на водачите и т.н.
   Бялото движение включва широк спектър от политически и военни 
представители. Към него са привлечени разнородни политически и 
социални сили – от монархисти, кадети, от есери до социалисти, от селяни 
и работници до крупни фабриканти и помешчици, казаци, войници, които 
различно интерпретират идеята за възстановяване на силна и могъща 
Русия. До голяма степен тези разнородни слоеве пораждат социални 
противоречия сред привържениците на бялата идея, което от своя страна 
благоприятства разделението между тях. 
   В статия Игор Невзоров отбелязва, че А. И. Деникин пише: „това е борба 
за Русия, затова са нужни и монархическият принцип, който трябва да 
поддържа моралния дух и боеспособността на офицерския корпус и 
републиканският принцип, на който се разчита за съюзническите 
отношения с националните покрайнини на бившата руска империя”27.
   Проследяването на възгледите за държавното устройство на 
основоположниците на бялото движение генералите М. В. Алексеев и Л. Г. 
Корнилов и на временния Върховен управляващ адмирал А. В. Колчак 
доказва, че при създаването му, както и година по-късно – в края на 1918 
г., те не претендират за възстановяване на имперския вид  на 
самодържавието. Открива се дори една последователност в стремежите и 
възгледите на антиболшевишките военачалници. Ако в края на август 
1917 г. Лавр Корнилов говори за еднолично управление и диктатура, а ген. 
Алексеев поставя акцент върху родината, заявеното от двамата се 
преповтаря в изказванията на адмирал Колчак. Обвиненията в 
монархизъм и в желание за възстановяване са неоснователни, тъй като се 
цели на първо място възраждане и обединение на родината, изграждане 
на боеспособна руската армия, въвеждане на ред и законност и едва 

26Волков, Е. В. Гидра контрреволюции. Белое движение в культурной памяти советского 
общества, Челябинск, 2008, с. 8.

27Невзоров, И. Белогвардейская Россия. Политико-правовые аспекты. – Посев, №10, 
2003, с. 39.



тогава провеждане на избори за Учредително събрание. Поставянето на 
подобни задачи не може да се възприема като знак за равенство с 
възстановяването на династичното управление. Белият генералитет дава 
приоритет първоначално на едноличната власт над  колективната, както и 
на военната над  гражданската28. Съществуващата разруха в Русия през 
1917–1918 г. на всяко ниво от обществено-политическия живот налага 
сред  някои слоеве от руското офицерство да се избере временният режим 
на диктатура, но изпълняващите властта декларират решителност да 
предадат въпроса за бъдещето на страната на Учредителното събрание. 
Ако в историческата литература по-често Алексеев и Колчак са 
определяни за монархисти, не може да се твърди, че зад създаването на 
Доброволческата армия или с оглавяването на бялото дело от адмирала, 
се крият реставраторски имперски намерения. Белият генералитет не 
защитава класови, съсловни или партийни интереси. Негово верую е 
делото за Русия, за Родината, за руската държава. Затова – 
реставрацията на стария режим като обект за белогвардейците не 
съществува и е необходимо тя да се разбира като възстановяване на 
целостта и величието на Русия.

 

28Цветков, В. Ж. Формирование и эволюция политической модели представительной 
власти в белом движении на Востоке России в 1917–1922 гг. – В: Сибирь в период 
Гражданской войны. Материалы межждународной научной-практической конференции. 
Кемерево, 2007, с. 126.
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