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ПАРТИИТЕ НА РУСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ 
И ФЕВРУАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Началото на 1917 г. носи нови предизвикателства пред  Руската 
империя. Тежката военна ситуация и системните проблеми на тила, който 
не може да отговори адекватно на нуждите на армията, се допълват от 
бързо и неконтролируемо нарастващото недоволство на населението, 
особено силно проявяващо се в Петроград и по-големите градове. С. А. 
Степанов пише, че „суровата зима на 1917 г. се съпровожда с прекъсвания 
в снабдяването на столицата с продоволствие”. Правителството не успява 
адекватно да овладее положението, но това не пречи на вътрешния 
министър А.Д. Протопопов да докладва на императора, че „за 
безпокойство няма ни най-малки основания, защото столицата се намира в 



надеждни ръце”. Вечерта на 21 февруари монархът се отправя в Ставката* 
– Главната квартира, оставяйки зад  гърба си „спокойно” положение. С. А. 
Степанов казва, че „веднага след  неговото отпътуване в столицата 
започват демонстрации под  политически лозунги. На митингите вече 
крещят „Долу самодържавието!”, а Николай II все още не осъзнава 
сериозността на случващото се. Царят е въведен в заблуждение от своята 
любяща съпруга и верните министри”1. Няколко дни след това, на 25-ти 
февруари, в опит да се пресече участието на либералната опозиция в 
ставащите вълнения, е издаден указ, прекратяващ заседанията на 
Държавната дума до април. Нейният председател – Михаил Владимирович 
Родзянко казва, че „настроението в Думата бе вяло…Чувстваше се 
безсилието на Думата, умора от безполезната борба и някаква обреченост 
от ролята на едва ли не пасивен зрител”2. 

Василий Шулгин, анализирайки ситуацията в навечерието на бунта, 
споделя, че „Те – революционерите, не бяха готови, но тя – революцията, 
бе готова. Защото революцията само наполовина се създава от 
революционния напор на революционерите. Другата нейна половина, а 
може би и три четвърти, се състои от усещането на властта за своето 
собствено безсилие. В  нас, в мнозина, това усещане бе пълно. Защото 
всичко в Русия се прави „по заповед на негово императорско величество”. 
Това бе електрическият ток, провеждан в живота от всички проводници. И 
именно този ток се обезсилваше и замираше, унищожен от безволието”. 
M Размишлявайки върху работата на лидера на кадите –  П.Н. 
Милюков в IV-та Дума, прогресивният националист стига до заключението, 
че тя успява в съпротивата си срещу правителството и Распутин, но 
„заедно с това разрушава и основния нерв на Русия – необходимостта от 
подчинение на „указа на негово императорско величество”3. Няколко дни 
по-късно В. В. Шулгин пише следното: „това бе на 27-ми февруари 1917 г. 
вече няколко дни ние живеем на вулкан… В Петроград няма хляб…
Случват се улични безредици… Но работата е, разбира се, не в хляба…
Работата е в това, че в целия този огромен град  не можеш да намериш 

** Щабът на Върховния главнокомандващ (на руски език „Ставка Верховного 
Главнокомандующего”) – орган на висшето полево управление на войските и 
местопребиваване на Върховния главнокомандващ  на въоръжените сили на Русия на 
театъра на военните действия по време на Първата световна война 1914–1918 г.

1 Степанов С. А. Черная сотня. М., 2005, с. 549.

2 Родзянко М. В. Крушение империи. М., 1992, с. 214.

3 Шульгин В. В. Дни. 1920: Записки. Сост. Д. А.Жуков. М., 1989, 165–166.



няколко стотин, които биха съчувствали на властите… И даже не в това…
Работата е в това, че властта сама на себе си не съчувства”4. На този ден 
избухва Февруарската революция от 1917 г.

Конкретните събития от втората руска революция са представени в 
редица работи5. Във връзка с нея са интересни думите на Пьотър 
Столипин, казани на император Николай II в беседата им от 5-ти март 1911 
г. „Аз казах на Господаря, че за пет години изучих революцията и знам, че 
сега тя е разбита и с моите усилия може още пет години на продължи 
това. А какво ще бъде натам, зависи от тези пет години”6, споделя П.А. 
Столипин, приблизително точно определяйки момента на настъпването на 
новите безредици. След  смъртта му управляващите в Русия не успяват да 
излъчат човек, способен ефективно да контролира вътрешното 
положение, продължавайки в същото време започнатите реформи. 
Системното натрупване на напрежение, предизвикано от военните 
неуспехи и свързаните с войната изпитания на цялата държавна система, 
част от които са подчертаните социални и икономически проблеми, в 
крайна сметка довеждат до масовите вълнения. Слабостта на властта 
драстично се усилва, като за това положение голяма роля изиграва и 
отсъствието на монарха, доброволно застанал начело на действащата 
армия. 

Постепенно се сбъдва предреченото от П. Н. Дурново, където 
специално място се отделя на новата роля на опозиционните партии в 
представителните учреждения. Въпреки всеобщото очакване на 
събитията, почти всички части на руския обществен и политически елит са 
изненадани от бързината им. Изследователят Ф. А. Гайда, работейки 
върху темата за либералната опозиция и властта, казва, че „либералите, 
въпреки че не се основават единствено върху революцията, я приемат и в 
резултат прилагат своите усилия към победата й. Не би било правилно да 
се считат те за автори на революцията, тъй като през февруари 1917 г. тя 
се случва неочаквано за тях”7. 

4 Пак там, с. 173.

5  Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. М., 1967; Гайда 
Ф. А. Февраль 1917 года: Революция, власть, буржуазия. – Вопросы истории. М., 1996, № 
3, 31–45; Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001.

6 П. А.Столыпин. Грани таланта политика. Под  общ. ред. П. А. Пожигайло. М., 2006, 491–
492. 

7  Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914-весна 1917 г.). М., 2003, с. 
377.



Отчитайки, че за крайните руски националисти случващото се е 
пълна изненада, изследователят С. А. Степанов представя казаното от 
председателя на Главния съвет на „обновения” СРН – Николай Марков, 
според когото: „Революцията аз не предвидих и да я предвидя не мога”8. 
Бившият министър Владимир Коковцов пише, че „всички чувствахме 
необичайна тревога, съзнавахме, че нещо се готви и надвисва над нас, но 
никой не си даваше отчет”9. Дори част от членовете на парламента са 
изненадани от големината на тълпата. В. В. Шулгин пише, че тя се състои 
от тридесет хиляди души, които обграждат сградата на събранието. За тях 
автора казва, че „пистолет е това, което исках. Защото чувствах, че само 
езикът на пистолетите е достъпен на уличната тълпа и, че само то – 
оловото, може да върне обратно в неговата бърлога излезлият на свобода 
страшен звяр. Уви, този звяр е… негово величество руският народ [курсив 
мой – Б. Н.]. Това, от което ние така се бояхме, което за да не се случи 
искахме да избегнем, вече бе факт. Революцията започна”10. 

Години след  тези събития, в емиграция, Николай Марков пише, че 
„революцията вече се води не само от враговете, но и от предполагаемите 
защитници на обречената държава”. Размишлявайки по въпроса дали 
вътрешният министър А. Д. Протопопов е бил масон или не, крайният 
монархист казва, че е налице всеобхватен заговор. Според него: 
„революцията от 1917 година се оказва необикновено сполучлива за 
тъмните сили . Тя се оказва „удачна”, защото я възглавяват 
„патриотическата и националната” Държавна дума от страна на 
разрушителите, и висшият генералитет от страна на отбраната на 
държавата. Докато революциите в Русия се правеха от бомбаджии и 
разрушители, те неизменно се проваляха”. Лидерът на най-голямата 
крайнодясна партия е принуден да признае, че „Февруарската революция 
е направена, безспорно, от руски ръце”, но неизменяйки на стила си 
допълва, че „ръцете са руски, но мозъците – еврейски”11. 

В  пряка връзка със сътресенията в столицата е абдикацията на 
император Николай II от 2 март 1917 г., с която, макар и неформално се 
поставя краят на монархията в Русия. За оттеглянето на руския император 
настояват главнокомандващите на всички фронтове на руската армия, 

8 Цит. по: Степанов С. А. Черная сотня…, с. 548.

9  Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1911–1919. Сост. С. С. Волк. М., 
1991, с. 465.

10 Шульгин В. В. Цит. съч., с. 182.

11 Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил. Сост. Д. Стогов. М., 2011, 359–365.



което го стимулира да вземе решението за тази стъпка. За приемането на 
волята на самодържеца са изпратени А. И. Гучков и В.В. Шулгин, които 
представляват новосформирания Временен комитет на Държавната 
дума12. 

В  спомените си Василий Шулгин пише, че „аз отлично разбирах защо 
аз отивам… Отричането трябва да бъде предадено в ръцете на 
монархисти и заради спасението на монархията”. Според  умерения 
националист по този начин може да се избегне революцията. Думите му 
са: „Аз знаех, че в случай на отричане… революция няма да има. 
Господарят се отрича от престола по собствено желание, властта се 
прехвърля към регент, който назначава ново правителство. Държавната 
дума, подчинявайки се на указа за разпускането си и подхващайки 
властта само защото старите министри се разбягаха, предава тази власт 
на новото правителство. Юридически революция няма да има”.M 
M Последвалите събития категорично опровергават думите на 
прогресивния националист. На 2 март 1917 г. император Николай II 
престава на бъде владетел на Руската империя. В  текста на отричането 
му от престола, предаден от В. В. Шулгин, е записано, че „в тези 
решителни дни в живота на Русия, ние сметнахме за дълг на съвестта си, 
да спомогнем на народа наш за тясното единение и сплотяване на всички 
сили народни за скорошно достигане на победата, и в съгласие с 
Държавната дума ние признаваме за благо да се отречем от престола на 
държавата Руска и да снемем от себе си върховната власт”13. След 
подписването на манифеста, вече Николай Александрович пише в 
дневника си: „в един часа през нощта заминах от Псков с тежко чувство от 
преживяното. Навсякъде е измяна и малодушие, и измама”14 . 
M Изследователят С. А. Степанов, представяйки и отказа на 
посочения за наследник – Михаил Александрович да приеме престола, 
заключава, че „на 3 март 1917 г. руската монархия прекратява своето 
съществуване”15. Николай Марков добавя, че „с падането на Царското 
самодържавие пада монархията, а след  това се разрушава и цялата Руска 
държава”16. „Февруарската революция, която помита всичко, което ми бе 

12 Степанов С. А. Черная сотня…, 448–449.

13 Шульгин В. В. Цит. съч., 243–256.

14  Дневники императора Николая II. 1894–1918. Том 2. 1905–1918. Часть 2. 1914–1918. 
Отв. ред. С. В. Мироненко. М., 2013, с. 660.

15 Степанов С. А. Черная сотня. Что они сделали…, с. 562.

16 Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил…, с. 364.



драго”17, както казва В. Н. Коковцов, разрушава вековния институт на 
царската власт в страната. Заедно с него от историческата сцена слизат и 
всички организации на руските националисти от началото на ХХ век.

Непосредствено след оттеглянето на император Николай II 
Временното правителство издава нареждане, с което се забраняват 
структурите на руското националистическо движение. Историкът Ю. И. 
Кирянов, пишейки за Отечествения патриотически съюз, казва, че „в 
началото на март 1917 г. ОПС, както и другите десни монархически 
партии, във връзка с постановление на Временното правителство, е 
длъжен на прекрати своята дейност. ОПС, както и другите, не проявява 
каквато и да е активност, нито във връзка с отстраняването на Николай II, 
нито във връзка със забраната на своята собствена дейност”18. 

С. А. Степанов потвърждава това становище, казвайки, че 
„черносотнишките вестници първи са подложени на преследване след 
свалянето на самодържавието и провъзгласяването на демократичните 
свободи”. С постановление на Изпълнителния комитет на Петроградския 
съвет на работническите депутати се забранява издаването и 
разпространението на органите на крайните руски националисти. Особено 
отношение се проявя към „Руско знаме”, който принадлежи на 
Общоруския дубровински съюз на руския народ19. Този изследовател 
отбелязва, че в периода между месеците февруари и октомври 1917 г. в 
Русия съществува двувластие. Той пише, че „официално властта 
принадлежи на Временното правителство, сформирано основно от 
представители на либералните партии. Обаче реалната власт принадлежи 
на Петроградския съвет на работническите депутати, по-точно, на неговия 
Изпълнителен комитет, в който влизат представители на левите 
социалистически партии”. Заети с разследване на престъпленията на 
бившата царска администрация, лидерите на конституционните сили 
изпускат от поглед  развитието на политическите процеси в страната, 
чието направление постепенно се променя в полза на радикалните 
формации. С. А. Степанов определя това като „изменение на баланса на 
политическите сили”20. 

17 Коковцов В. Н. Из моего прошлого…, с. 465.

18 Кирьянов Ю. И. Образование и деятельность Отечественного патриотического союза 
(1915–1917 гг.). – В: Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее. Сб. научных 
трудов. Вып. I. Воронеж, 2001, с. 188.

19 Степанов С. А. Черная сотня. Что они сделали…, 562–563.

20 Степанов С. А. Черная сотня…, 455–458.



Руските националисти и от двете крила на движението попадат под 
ударите на новообразувания за целта следствен орган. В  същото време 
Съюзът на руския народ и другите крайнодесни организации са 
преследвани от революционната тълпа, като голяма част от имуществото 
им е унищожена и разграбена. 

Ценен извор за състоянието на крайните руски националисти  
отпървите месеци след Февруарската революция са показанията на 
Николай Марков, дадени пред  Извънредната следствена комисия на 24 
юли 1917 г. На въпроса дали съществува в момента ръководеният от него 
съюз, Н. Е. Марков казва, че „ние всичките сме унищожени, ние сме 
фактически разгромени, отделите ни са изгорени, а ръководителите, 
които не са арестувани, в това число и аз, докато не съм арестуван, се 
крием”21. 

Под ударите на новата власт попадат и другите лидери на 
националните консерватори, като Александър Дубровин, В.  Г. Орлов, А.И. 
Коновницин. Те са привлечени като обвиняеми във връзка с 
разследването на миналото на руските националисти, отнасящо се до 
терористичните актове на „Черната стотица”, финансирането от страна на 
Секретния фонд  на Министерството на вътрешните работи , 
антисемитската пропаганда22. 

Лидерът на втората голяма крайна монархическа организация – 
Руският народен съюз „Архангел Михаил”, Владимир Пуришкевич, успява 
да продължи дейността си още няколко години след революцията. С. А. 
Степанов пише, че „той продължава с идейната си еволюция, започната 
още до падането на самодържавието”23. Запазвайки монархическите си 
убеждения, бившият черносотник постоянно променя политическите си 
възгледи, подкрепяйки правителството и борейки се срещу него. Във 
връзка с обявяването на Русия за република през септември 1917 г., той 
организира нелегална монархическа структура, която не бележи особени 
успехи. В  болшевишкия преврат от октомври 1917 г., В. М. Пуришкевич 
вижда шанс за бързото възстановяване на монархията, използвайки 
слабостта на правителството на Александър Керенски и несигурното 
положение на Съветите. За целта отново създава неразрешена 
организация, която да се бори срещу болшевиките. През декември 
заговорът е разкрит, монархистът е арестуван, а в края на месеца и 

21  Допрос Н. Е. Маркова, 24 июля 1917 г. – В: Падение царского режима. Т. VI. Л.-М., 
1926, с. 191.

22 Степанов С. А. Черная сотня. Что они сделали…, 563–564.

23 Степанов С. А. Черная сотня…, с. 459.



началото на януари 1918 г. се организира съдебен процес над  него и други 
монархисти, замислен като съд на цялото черносотно движение. 
Присъдите от делото са „удивително меки”, по израза на С. А. Степанов, 
не само за бившия лидер на десните, но и за останалите подсъдими. 
Малко след  подписването на мирния договор в Брест, който е унизителен 
според Владимир Митрофанович, той е амнистиран и освободен. До края 
на живота си, настъпващ през 1920 г. вследствие на тиф, един от най-
големите руски националисти не спира да се бори за възстановяването на 
самодържавната власт в Русия. 

Изследователят С. А. Степанов пише, че „съдейки по спомените на 
очевидци, сблъскали се с Пуришкевич в последните месеци от неговия 
живот, лидерът на черната стотица до края остава верен на самия себе 
си”. Непосредствено преди смъртта си, основателят на Съюз „Архангел 
Михаил” тръгва по пътя на откритата борба с болшевиките, но в същото 
време лавира между признаването и отричането на Учредителното 
събрание. Единствено желязната воля, според В. М. Пуришкевич, може да 
противостои напора на „червения терор”24. 

Р. Ш. Ганелин представя различна гледна точка за възгледите на 
известния монархист след началото на втората революция. Според него: 
„в началното време след  Февруарската революция той [Владимир 
Пуришкевич – Б. Н.] всячески изказва своята лоялност към новите 
власти”25. Изследователят застъпва тезата, че част от печатните органи 
за руските националисти не прекратяват веднага дейността си, 
подчинявайки се на нареждането за тяхната забрана. Особено 
забележителна следа оставя издателят на „Ново време” – А. А. Суворин, 
благодарение на чиито усилия години наред се проповядват възгледите на 
умерените руски националисти от ОНС. В периода февруари –  октомври 
1917 г. той успява да даде живот на легални вестници, най-
забележителният от които е „Малък вестник”. Подложен на постоянно 
преследване от страна на властите, А. А. Суворин намира начини да 
продължи работата си, вследствие на което се появяват и вестниците 
„Гроза” и „Народен трибун”. От страна на другите десни монархически 
сили, контролирани от ген. Л.Г. Корнилов, е изданието „Живо слово”. 
Според Р. Ш. Ганелин: „събитията от март – октомври 1917 г. позволяват 

24 Степанов С. А. Черная сотня…, 459–469; Подробна информация за последните години 
от живота на В. М. Пуришкевич се съдържа в: Степанов С. А. Черная сотня. Что они 
сделали для величия России? М., 2013, 566–578.

25  Ганелин Р. Ш. От черносотенства к фашизму. Правоэкстремисткие силы в марте-
октябре 1917. (На материалах петроградской печати). – В: Национальная правая прежде 
и теперь. Историко-социологические очерки. Ч. I. СПб, 1992, с. 119.



да се разгледа феноменът на своеобразния „десен плурализъм”26. След 
завземането на властта от страна на болшевишката партия, репресиите 
срещу противниковите й ежедневници значително се усилват, с което се 
поставя краят на руския националистически печат.

Съдбата на лидерите на руското националистическо движение до 
голяма степен е сходна с тази на Владимир Митрофанович Пуришкевич. 
Георги Замисловски, който е сред  водачите на дясната фракция в 
Държавната дума, също умира от тиф  по време на организиране на 
съпротива срещу крайните леви. Николай Марков активно се включва в 
Гражданската война, но след  загубата й от страна на бялото движение се 
спасява в емиграция. Установява се в Германия, където проявява 
симпатии към Националсоциалистическата партия на Адолф  Хитлер и 
програмата й по еврейския въпрос. По време на войната със СССР, Н. Е. 
Марков застава на страната на нацистите. Умира във Висбаден на 22 
април 1945 г., на 80 годишна възраст27. 

 Редица видни монархисти, като протойерей И. И. Восторгов, 
бившите министри И. Г. Шчегловитов, Н. А. Маклаков и А. Н. Хвостов, са 
разстреляни на 23 август 1918 г. вследствие на терора, разгърнат по 
повод  покушението върху живота на В. И. Ленин. До 1919 г. подобна участ 
сполетява основателя на Съюза на руския народ  – Александър Дубровин, 
както и касиера на Главния му съвет – Е. А. Полубояринова, Андрей 
Вязигин, Борис Николски и Павел Булацел. От смъртта се спасяват 
историкът Дмитрии Иловайски и академик А. И. Соболевски, първият от 
които е освободен от затвора на настояване на внучката си Марина 
Цветаева, а вторият защото започва да сътрудничи на съветската власт и 
получава признаване на титлата си, ставайки съветски академик28.

Оригинални гледни точки за съдбата на формациите на руските 
националисти след Февруарската революция и оценките им за това 
събитие, застъпват изследователите Д. И. Стогов и А. А. Иванов. 
Анализирайки събитията в движението след  падането на монархията, 
първият автор казва, че се налага преосмисляне на „рязкото отрицателно 
отношение” на крайните монархисти към случващото се, прието от 
историческата наука. Той разграничава три гледни точки на известните 
дейци на черносотниците. Първите, според него, смятат, че „падането на 

26 Пак там, 111–124.

27  Иванов А. А., Машкевич С. Ф., Пученков А. С. Неизвестные страницы биографии Н. 
Е.Маркова: по материалам Бахметьевского архива. –  Научный диалог. Екатеринбург. 
2013, № 11 (23), с. 40.

28 Степанов С. А. Черная сотня. Что они сделали…, 585–592.



самодържавието в тогавашните условия на развитие на Руската империя, 
явявайки се определено зло, по своята същност е неизбежно, от което 
следва да се примирят и да очакват промени към добро”. Емблематичен 
пример за такива хора е Борис Владимирович Николски. 

Втората група, представена от Лев Тихомиров и Михаил Меншиков, 
„вярват, че виновник за падането на монархията се явява император 
Николай II, когото те обвиняват в бездействие, малодушие, слаб 
характер”. Историкът смята, че „те даже фактически започват да 
одобряват републиканската форма на управление [курсив мой – Б. Н.]”. 
M Третата част от десните, представители на която са Н.  Н. Жеденов 
и Н. Д. Жевахов, бидейки най-голямата от изброените, смятат, че 
случващото се несъмнено е „катастрофа за Русия и отправна точка за 
последващото нейно разваляне и гибел”. Изследователят А. В. Репников 
също подкрепя мнението за наличието на хора от първата група, казвайки, 
че „към момента на февруарско-мартенските събития от 1917 г. много 
руски националисти гледат на властта и монарха критично”29 . 
M Становището на Д. И. Стогов е изключително интересно, особено в 
частта му за новите възгледи на идеолога на монархизма Лев Тихомиров. 
Фактът, че той не е подложен на значителни репресии от страна 
съветската власт, умирайки спокойно през 1923 г., получавайки до 
последно помощ от Комисията по подобряване на бита на учените, до 
голяма степен позволяват да се подкрепи подобна гледна точка. До 
сходни мнения достигат и авторите на специалното изследване, посветено 
върху живота на Л. А. Тихомиров30.

Общоруският национален съюз посреща втората руска революция в 
трайно разделено състояние. А. А. Иванов казва, че „1917 година става 
годината на окончателния разпад  на Общоруския национален съюз и 
Общоруския национален клуб”. Отчитайки това положение, авторът смята, 
че „много от тях [руските националисти–Б. Н.] още през 1915 г., 
присъединявайки се към либералната опозиция, съдействат немалко на 
тази катастрофа”. Изследователят Михаил Меншиков рязко сменя 
позицията си, осъждайки персонално последния действащ  руски 
император. Специално внимание се обръща на вестник „Ново време”, 

29  Стогов Д. И. Февральские события 1917 года глазами консерваторов. – В: 90 лет 
Февральской революции. Сб. научн. ст. СПб., 2007, 59–65; Репников А. В. Русские 
националисты и Первая мировая война. –  В: Ключевские чтения –  2012. Российская 
государственость и освободительные войны. Т. 2. М., 2013, с. 70.

30 Репников А. В., Милевский О. А. Две жизни Льва Тихомирова. М., 2011.



който „се отличава в мартенските дни на 1917 г. със своята неочаквано 
бързо усвоена революционност”. 

Трансформация, в обратна посока, преживява непосредственият 
участник в абдикацията на монарха, В. В. Шулгин. След време той 
признава, че „няма да кажа, че цялата Дума желаеше революция, това би 
било невярно. Но даже не желаейки това, ние правехме революция… Ние 
от тази революция не можем да се отречем, ние с нея се свързахме, ние с 
нея се споихме и носим за това морална отговорност”31. С признание на 
новата власт излиза и единственият архиереи от партията – епископ 
Евлоги. 

Заключението за историята на партията на умерените руски 
националисти след февруари 1917 г., до което достига А. А. Иванов, е 
еднозначно. Според него: „може с увереност да се констатира, че по-
голямото мнозинство от руските националисти, с малки изключения на 
някои представители на дясното крило на ОНС, не само не се 
съпротивяват против извършващия се държавен преврат, но и го 
поддържат, превръщайки се, по ирония на съдбата, от умерени защитници 
на монархията в умерени поддръжници на революцията”32. 

Подобна характеристика е валидна за цялото руско 
националистическо движение, чиито представители, и от двете му части, 
не извършват абсолютно никакви организирани действия за спасяването 
на монархическата държавна система. Хроничното тежкото състояние, в 
което се намират всички десни формации, липсата на единство и 
забележителното отсъствие на политическа прозорливост, и адекватна 
оценка на положението, в крайна сметка водят до гибелта на руското 
националистическо движение, настъпваща формално през март 1917 г. и 
продължаваща още известно време след това. 

На фона на поведението на руските националисти по време на 
Февруарската революция, остава открит въпросът защо те не реагират по 
никакъв начин на случващото се? Крайните руски националисти, 
оглавявани от Съюза на руския народ, преди всичко този на Николай 
Марков и Руският народен съюз „Архангел Михаил” на Владимир 
Пуришкевич, в навечерието на решаващите февруарски дни се превръщат 
в „аморфни обединения, без бой сдаващи позициите си”33. 

31  Голостенов М. Е. Шульгин В. В. – В: Политические деятели России. 1917. 
Биографический словарь. Гл. ред. П. В. Волобуев. М., 1993, с. 364.

32  Иванов А. А. Русские националисты и февральская революция. –  В: 90 лет 
Февральской революции. Сб. научн. ст. СПб., 2007, 66–71.

33 Кирьянов Ю. И. Правые партии в России. 1911–1917 гг. М., 2001, с. 388.



Най-важната сред  причините за това състояние, според 
изследователя Ю. И. Кирянов, е промяната в отношението към десните от 
страна на управляващите. Особено силно развитие тази тенденция 
получава по времето на управлението на Пьотър Столипин. Авторът 
казва, че „започвайки от втората половина на 1907 г. отношението на 
Николай II към СРН и неговия председател А. И. Дубровин постепенно се 
изменя”. Под влиянието на министър-председателя монархът престава да 
залага на черносотниците в качеството им на защитник на управлението 
си. Опитвайки се да реализира възможностите на модифицираната 
държавна система, изпълнителната власт инсценира конфликта между Н. 
Е. Марков и Александър Дубровин, както и отделянето на Владимир 
Пуришкевич. 

В  същото време се извършва и следващата стъпка – изграждането 
на умерения Общоруски национален съюз. Ю. И. Кирянов казва, че 
„пролетта – лятото на 1908 г. същият той, Столипин, съдейства за 
образуването, в противовес на СРН, на Общоруския национален съюз.Тези 
две стъпки, безспорно, дезорганизират редовете на десните”. 

За ролята на първия министър говори и Николай Марков пред 
Извънредната следствена комисия. Отговаряйки на въпрос за 
„неблагоприятното отношение на Столипин”, лидерът на обновения СРН 
казва, че „той всячески, чрез своите подчинени, поддържаше раздора в 
съюза. Знаейки съвкупността от политиката на Столипин, как към нас се 
отнасяха на места, как нашите съюзници преследваха и гонеха от 
службите им, може да се убедим в това, че външно към нас се отнасяха 
добре и даже ни субсидираха, а всъщност нас ни унищожаваха”34. 
Основавайки се и на това, Ю. И. Кирянов заключава, че правителството и 
след  смъртта на П. А. Столипин продължава с политиката си на 
разцепване на крайните монархисти. 

Втората по важност причина за бавната загуба на влияние на 
крайните руски националисти е нежеланието им да преразгледат част от 
идеологическите си устои, особено тези за ролята на обществените 
организации и стопанската, и социалната политики на държавата. 
Съсредоточавайки се върху защитата на самодържавната власт на царя, 
недопускането на западни форми на конституционна монархия и 
парламентаризъм, и осигуряването на господството на руския народ, 
неумерените десни почти нямат адекватна икономическа политика, която 
да привлече нарастващите групи от наемни работници. По време на 
Първата световна война, във връзка с продоволствените трудности и 

34 Допрос Н. Е. Маркова, 24 июля 1917 г. – В: Падение царского режима. Т. VI…, с. 195.



обострянето на социалното положение, те не предлагат решения, които да 
им осигурят популярност сред  населението. Придържайки се стриктно към 
идейната си система, те смятат, че руският народ ще остане верен на 
императора си при всякакви положения, независимо от ежедневните си 
трудности. Заключението им се оказва дълбоко погрешно. Юри Кирянов 
пише, че „най-съществен фактор за падането на влиянието на десните 
партии в годините на войната се явява безсилието на правителството, 
властите, а така също и неуспеха на десните монархисти да предотвратят 
ръста на продоволствените и стопански трудности”35. 

Повечето от обикновените хора недоволстват от действията на 
управлението, подкрепата за което струва на крайните националисти 
драстичното спадане на количествената им база. В  друга своя работа 
същият изследовател пише по този въпрос, че „безусловната поддръжка 
от мнозинството десни партии и организации на царя и неговото 
правителство, даже в тази тежка продоволствена и икономическа 
ситуация, води до отлив от десните не само на „обществото”, но и на 
предишните техни привърженици. От това следва задълбочаването на 
безсилието на десните организации, успоредно с развитието на 
икономическата и политическата криза в страната, предизвикана в очите 
на общественото мнение от неспособността на правителството и 
властите”36. 

На базата на тези съображения, може да се заключи, че по време на 
сътресенията от февруари – март 1917 г. крайните руски националисти 
няма как да реагират, поради факта, че редиците им са практически 
пусти. С други думи, случващото се с организациите им във времето след 
революцията е напълно закономерно. Заключението на Ю. И. Кирянов е 
особено подходящо. Според него: „към 1917 г. руското самодържавие 
изчерпва своите сили, губейки опора и във „върховете”, и в „низините” на 
обществото. Същевременно губят всякаква реална сила и значимост 
десните монархически партии, „преобразувани” още от П. А. Столипин в 
обединения на законопослушни верноподаници, имащи право да бъдат 
само съветници на царя и неговото правителство, превърнати се за 
пропаганда и идейна борба на самодържавието с враждебните му сили. 
Затова не е случайно, че тези партии споделят през 1917 г. съдбата на 
руското самодържавие”37.

35 Кирьянов Ю. И. Правые партии в России…, 389–406.

36 Кирьянов Ю.  И. Крайние правые и общество. – В: Политические партии и общество в 
России 1914–1917 гг. Сб. ст. и док. М., 2000, с. 177.

37 Кирьянов Ю. И. Правые партии в России…, с. 424.



Умерените руски националисти от Общоруския национален съюз, 
подобно на крайните, се намират в същото незавидно положение. 
Олицетворявайки алтернативата в руското националистическо движение, 
те се свързват дълбоко с системата на „думската монархия”, която преди 
и особено по време на войната, изпада в затруднено положение. 
Двойствената им идеология, изработена като компромис между 
вътрешнопартийните течения, е основният проблем, разделящ  ги през 
1915 г. По-консервативните членове на ОНС почти напълно се асоциират с 
политиката на крайните монархисти, във връзка с което биват повлечени 
към дъното на бездната от тях. 

Другата част от руската национална фракция, включвайки се в 
Прогресивния блок, споделя отговорността за предизвикването на 
революцията и падането на монархията. Тези руски националисти изпадат 
в парадоксалното положение да бъдат защитници на система, за чиято 
кардинална промяна полагат сериозни усилия. Най-ярката проява на това 
противоречие е участието на Василий Шулгин, надживяващ всички руски 
националисти (умира на 15 февруари 1976 г. в СССР, неприемайки до 
последно съветско гражданство и оставайки „поданик на Руската 
империя”38), в отричането на руския самодържец. 

През целия период на съществуването си, Общоруският национален 
съюз обединява по-малката група от монархисти. Разделяйки се на три 
отделни фракции след  1915 г., тази организация е в още по-малко 
състояние да се опита да предприеме някакви стъпки, за да спре 
революционните процеси. Тя също дълбоко е свързана със старата 
управленска система, но с друга нейна част, което допълнително уронва 
не особено силния й авторитет. Не на последно място, решаваща роля за 
сходната съдба с крайнодесните имат малките външни разлики между 
тях, които в масовото съзнание не са особено отчетливи. Въз основа на 
това, често пъти умерените националисти, не само по-традиционно 
настроената им част, се припокриват в очите на обществото с 
черносотниците, което обуславя отношението към тях в периода март–
октомври 1917 г. да бъде сходно. С това следва да се обясни и 
включването през съветско време на тази партия в събирателното 
понятие „черносотно движение”, обединяващо руски национализъм, 
реакционерство, монархизъм, десни политически възгледи. 

С превземането на властта от болшевиките през октомври 1917 г., 
настъпва окончателното отнемане на самостоятелния облик на ОНС, в 

38  Лисовой Н. Н. Предисловие. – В: Шульгин В. В. Последний очевидец  (Мемуары, 
очерки, сны). Сост. Н. Н. Лисовой. М., 2002, с. 588.



резултат от което бившите му членове са подложени на репресии. Михаил 
Осипович Меншиков е разстрелян през септември 1918 г., докато В. А. 
Бобрински, А. И. Савенко и част от другите дейци на ОНС успяват да 
емигрират39. По този начин се слага окончателно края на организирания 
руски национализъм от началото на ХХ век.

Войната поражда сериозни житейски трудности пред обикновените 
хора, върху чиято почва бързо израстват плодовете на недоволството. На 
прицел се поставя руският император, неговото семейство и групата на 
хората, в чиито ръце е властта. Слабостта на управляващите да 
организират обществото за трудното военно изпитание, водеща до отказ 
от решаването на особено тежките проблеми, какъвто е този с 
продоволствието, е от решаващо значение за скоростта на избухването на 
втората руска революция от февруари 1917 г. Страната изпада в 
ситуация, в която органите на властта на практика не желаят да я 
упражняват. Руските националисти, както и мнозина от елита в столицата, 
не са подготвени за лавината от гняв, изсипваща се по улиците на 
Петроград и страната след 27-ми февруари. 

Основавайки се на идеологемата си, че личността на монарха е 
свята, непогрешима и неговата власт е абсолютна, съюзниците, с 
изключение на лидера на РНС „Архангел Михаил”, до последно не се 
решават да поискат от владетеля да поеме отговорност за случващото се. 
M По същото време прогресивните националисти, начело с Василий 
Шулгин, директно участват в свалянето на самодържавната императорска 
власт, виждайки в това дълбоко монархическо поведение. Сривът на 
държавността, който предизвикват масовите вълнения от февруари – 
март, е абсолютно тотален, изразявайки се в разклащането на 
установената форма на управление. Това, което през 1905 г. не успяха да 
постигнат революционните организации, до голяма степен благодарение 
на крайните консерватори, на 2-ри март 1917 г. се случва. 

 Руското самодържавие отива в историята. Заедно с него заминават 
и формациите на руските националисти. С.А. Степанов казва, че „след 
падането на самодържавието, монархическите съюзи се разсейват като 
дим, а в годините на Гражданската война с нищо не се показват”40. Загива 
институцията, която в идеологията и политическата практика на руското 
националистическо движение заема най-високото място. Голямото 
противоречие на тези съдбоносни дни се състои в това, че никой от 

39  Санькова С. М. Русская партия в России. Образование и деятельность 
Всероссийского национального союза (1908–1917). Орел, 2006, с. 303.

40 Степанов С. А. Черная сотня. Что они сделали…, с. 667.



лидерите и обикновените членове на националистите, колкото и малко да 
са останали те, не прави нищо, за да се избегне тази развръзка. Ако през 
1905–1907 г. руските консерватори с действията си заслужено получават 
определението реакционери, то само 12 години по-късно те не оправдават 
подобна характеристика. Драстичната разлика в облика на двете 
революции, коренно противоположните социални условия, както и 
необикновено дълбоката слабост на монархистите, са едни от причините 
руските националисти да не са в състояние да докажат с дела 
постоянните си верноподанически уверения. Точно обратното – голямата 
част от най-яростните носители на монархическата идея, като например 
Михаил Меншиков и Лев Тихомиров, преминават бързо в другата крайност, 
убивайки по този начин и малкото останали частици от 
националистическото движение.
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